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roMEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

NOTA BIOGRÁFICA*

Desembargador José Nepomuceno Silva

José Nepomuceno Silva nasceu em Taquaraçu de 
Minas, região central do Estado, em 5 de agosto de 
1940. Era filho de Raimundo José Nepomuceno e Marina 
Ferreira da Silva.

Formou-se na Faculdade Mineira de Direito, atual 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC 
Minas, em 1970. Concluiu pós-graduação em Direito 
de Empresa, cinco anos depois, e em Direito Público, 
em 1998. Tornou-se mestre nesta área, em 2002, pela 
Universidade de Franca (SP). 

Ingressou na magistratura em Ouro Branco, em 
1982. Dois anos mais tarde foi promovido por merecimento 
para a comarca de Caeté, onde trabalhou até 1987. Em 
seguida, promovido por merecimento para a Comarca 
de Ouro Preto e, em 1989, também por merecimento, 
foi promovido para o cargo de Juiz de Direito Titular da 
5ª Vara Cível de Belo Horizonte. Subsequentemente, foi 
promovido a Juiz do extinto Tribunal de Alçada de Minas 
Gerais em 1996.

Em 12 de maio de 2003, atingiu o grau máximo 
de sua carreira, promovido ao cargo de Desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
Aposentou-se, a pedido, em 16.07.2010.

O Des. Baía Borges recorda que ele foi um “homem 
de múltiplas atividades, incansável e de pontuação 
destacada como Magistrado, como Professor e como 
autor de obras jurídicas”. Destacou também que era 
muito atuante na Associação dos Magistrados Mineiros 
- Amagis, na qual sempre teve papel relevante, quer 
como Diretor, quer como Conselheiro. Por seu grande 
trabalho, justa homenagem foi a ele feita quando a sala 
da Assessoria de Comunicação da Amagis passou a ser 
denominada “Espaço de Comunicação Desembargador 
José Nepomuceno Silva”. 

Era especialista em Direito Eleitoral lecionando 
a matéria por aproximadamente dezoito anos na 
Faculdade de Direito de Itaúna, além de professor de 
Direito Ambiental na mesma Universidade. Foi autor do 
livro As alianças e coligações partidárias, bem como do 
Código Eleitoral, obra que faz parte da Série Compacta 
da Coleção de Leis da Editora Rideel. 

Dentre as inúmeras homenagens que recebeu 
ao longo de toda sua vida profissional, distinguem-se: 
Medalha da Inconfidência - Governo do Estado de Minas 
Gerais (1982), Medalha Bernardo Pereira Vasconcelos 

- Ouro Preto (1988), Medalha Aleijadinho - Ouro Preto 
(1989, Medalha Santos Dumont (1996, Medalha de 
mérito Legislativo - ALMG (1997 e 1998), Medalha do 
Dia de Minas - Mariana (2006), Medalha da Ordem do 
Mérito do Trabalho Desembargador Ari Rocha (2008), 
Medalha do Mérito Militar (2010), Medalha de Mérito 
Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena (2010). Foi 
agraciado com o Título de Cidadão Honorário das 
cidades de Belo Horizonte, Araxá, Uberlândia, Ouro 
Branco, Ouro Preto, dentre outros.

O Desembargador Nepomuceno Silva faleceu no 
dia 08 de julho de 2011 e deixa viúva a Sr.ª Lúcia Angélica 
Diniz Nepomuceno e os filhos, o vereador Daniel Diniz 
Nepomuceno e a Juíza do Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais Luciana Diniz Nepomuceno.
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fazer uma escala em Salvador, dada a penúria vivenciada 
no traslado.

O evento da transferência da Corte marcaria a 
história da monarquia portuguesa. Segundo Wilken 
(2005), jamais, até o ano de 1808, um monarca tinha 
estado em terras colônicas, nem sequer para visita. 
Imagine-se uma Corte inteira deslocada de sua sede 
para suas possessões, juntamente com sua estrutura 
governamental. É um fato tão inusitado que até os dias 
atuais não se tem notícia de que nenhuma outra Casa 
Real tenha instalado sua sede, juntamente com seu 
monarca, em uma de suas colônias. 

Essa ocorrência redefiniria a relação colônia versus 
metrópole, tornando-se um elemento extremamente 
significativo para a efetivação da independência do Brasil, 
neste caso evidenciada pela inversão da origem da ordem 
e da submissão. As decisões passavam a ser tomadas no 
Reino Unido de Portugal e Algarves em sua nova sede no 
Rio de Janeiro, para serem depois cumpridas em Portugal.

Segundo Malerba (2000), a transferência da Corte 
foi um evento singular, afinal os colonos, de repente, se 
viram frente a frente com personalidades que até então 
só conheciam pelo retrato ou pela imagem gravada nas 
moedas em circulação. Com certeza, essa nova realidade 
exigiu da colônia uma adaptação física, cultural, 
econômica e administrativa para se transformar em sede 
do Império. 

Logo na chegada às terras brasileiras, algumas 
medidas emergenciais foram adotadas, como a elevação 
da Relação do Rio de Janeiro em Casa de Suplicação do 
Brasil, a criação do Banco do Brasil, do Erário Régio e 
a produção de cédulas e moedas pela Casa da Moeda.

Muitas obras foram realizadas em caráter de urgência 
na cidade do Rio de Janeiro, com especial destaque para 
o Real Teatro de São João, o Jardim Botânico, a Real 
Biblioteca, além de obras de pavimentação, melhorias 
de tráfego e saneamento. Apesar disso, segundo Luccock 
(1951), se por um lado havia uma grande rapidez nas 
melhorias efetuadas na cidade, por outro, ainda assim 
eram insuficientes, visto que as condições, em especial de 
higiene, eram péssimas.

A chegada foi marcada por um esforço enorme 
da elite local em mostrar-se “nobre”, evidenciada pela 
extravagância, pelo gasto e pela pompa da recepção, 
com inauguração de arcos e pórticos em homenagem 
aos monarcas. Por sua vez, os natalícios chegaram em 
total despojo de seus bens, humilhados pela fuga e pelas 
condições da viagem, que foi traumática, apresentando 
uma imagem muito aquém da idealizada pelos súditos. 

A Corte Portuguesa no Brasil* 

Em 29 de novembro de 1807, um comboio 
composto por cerca de 36 navios portugueses, com 
aproximadamente 15 mil pessoas, partia do Tejo rumo ao 
Brasil, sob escolta britânica. Era o início de uma viagem 
que se inscreveria na história das monarquias dada a 
singularidade do evento. 

O comboio era formado pela Corte, todo o 
aparato administrativo de Portugal, metade do dinheiro 
em circulação no país, arquivos contábeis e muitas outras 
preciosidades, como exemplares raros da biblioteca real, 
pratarias, jóias, obras de arte, etc.1

Portugal via-se encurralado, de um lado, pela 
expansão napoleônica2, que varrera da Europa todas as 
casas dinásticas da época, e, do outro, pela pressão dos 
ingleses. O mandatário francês, Napoleão Bonaparte, 
exigia o apoio português ao bloqueio à Inglaterra, sendo 
que todos os monarcas que não se aliaram à França 
foram literalmente despojados de suas coroas e tiveram 
seus reinos dominados pelas tropas napoleônicas. No 
outro extremo, estava a Inglaterra detentora da marinha 
mais forte da época, que lhe rendia o título de Rainha 
dos Mares, com quem Portugal tinha diversos tratados 
comerciais. Ambos pressionavam para que o reino 
português assumisse uma posição de apoio a um dos 
dois lados, o que significava declarar guerra ao outro. 
Porém, a Casa de Bragança não possuía força bélica nem 
tampouco econômica para afrontar nenhum dos dois.

Assim, segundo Malerba (2000), não restou 
outra opção ao Príncipe Regente Dom João VI senão a 
transferência da sede de seu reino para a colônia mais 
importante de seus domínios como forma de salvaguardar 
a coroa, a cabeça, a dinastia e as possessões coloniais, 
em uma manobra ousada e arriscada.

A viagem, segundo Wilken (2005), foi marcada 
pelo imprevisto. As embarcações portuguesas, apesar 
da manutenção recebida de véspera, não apresentavam 
condições adequadas para a viagem, sendo que o 
comboio se dividiu antes mesmo de chegar à costa 
africana. Além das avarias diversas nas naus, não 
houve planejamento para a fuga, os víveres levados não 
foram calculados adequadamente, com a consequência 
de muitas pestes que assolaram a nobres e vassalos. 
O desembarque no Rio de Janeiro ocorreu em 7 de 
março de 1808, após as embarcações que traziam os 
membros da realeza portuguesa terem sido forçadas a 

NOTA HISTÓRICA

* Ensaio elaborado por Andréa Vanessa da Costa Val, Assessora da Memória do Judiciário Mineiro, e Carine Kely Rocha Viana.
1 Ver WILKEN, Patrick. Império à deriva, a Corte portuguesa no Brasil, 1808-1821. Objetiva, 2005.
2 Segundo Vainfas (2008), o Bloqueio Continental foi como ficou conhecido o Decreto de 21 de novembro de 1806, de ordem de Napoleão 
Bonaparte contra a Inglaterra e seus aliados como resposta ao bloqueio que o Reino Unido havia feito impedindo os produtos franceses de 
serem desembarcados em portos aliados, além de apoderar-se em alto-mar de produtos franceses que tivessem tido alguma passagem por 
portos aliados.
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acontecimentos mais importantes durante a permanência 
da Corte nos trópicos.

A adaptação e a imposição dos protocolos de 
etiqueta foram responsáveis pelas novas configurações 
de poder, denotando o locus social e a distinção entre os 
grupos. Em constante embate, os dois grupos tinham suas 
ações limitadas pelo equilíbrio imposto pelo monarca 
Dom João VI, que não permitia que um conquistasse 
maior espaço que o outro, para evitar assim que a sua 
Corte se digladiasse e ameaçasse a já difícil unificação 
de forças políticas em um momento tão delicado para os 
reinóis portugueses.

A nobreza exilada privilegiaria o cerimonial como elemento 
identitário, consciente de que sua própria existência dependia 
das regras prescritas na etiqueta. Por outro lado, os principais 
da terra escudavam-se no poder econômico para disputa por 
nobilitação. As exigências da etiqueta áulica, o formalismo 
do protocolo, os requintes de gentilezas, as magnificências 
do trato fidalgo vão marcar a vida da corte, mais do que 
alvarás ou cartas régias que por ventura se propusessem a 
tal objetivo, demarcando as distâncias entre a nobreza lusa 
e a nativa. A elegância tornou-se um valor representativo 
(VAINFAS 2008:109).

O capital simbólico do rei e de sua Corte, herança 
do Antigo Regime, era evidenciado através das práticas 
e representações sociais cotidianas e era o responsável 
pela manutenção do poder efetivo. De acordo com 
Malerba (2000), os atores em cena encarnavam seus 
papéis e acreditavam na representação produzida, ou 
seja, tanto o rei se via como governante responsável pelo 
destino da nação quanto os governados reconheciam 
o poder que emanava do rei. O ato mais emblemático 
desta teatralização era o ritual do beija-mão, que, para 
atender à nova configuração social, teve que passar por 
adaptações para garantir o acesso dos dois grupos mais 
fortes da elite ao monarca.

Enquanto o Rio de Janeiro se transformava, física e 
socialmente, esmerando-se para servir de sede do poder 
português, lá nas terras da Europa, segundo Wilken 
(2005), Portugal era assolado pelos enfrentamentos entre 
ingleses e franceses, pelo saque e pela violência. De 
acordo com o autor, enquanto Dom João VI pavimentava 
ruas no Rio, em Lisboa, os ingleses destruíam acessos 
para conter os avanços franceses. Havia uma dicotomia 
entre a situação vivenciada pela antiga e a atual sede do 
poder real. Eram verdadeiros extremos.

No campo jurídico, o Alvará de 22 de abril de 
1808 instalou a Mesa do Desembargo do Paço e a Mesa 
da Consciência e Ordens, replicando para as terras 

Representava o encontro de dois universos de configurações 
sociais muito distintas, cortesãos cultuadores do ócio em 
contraste com uma elite local formada por comerciantes e 
homens de negócios diversos, de “grosso trato”.

O embate foi inevitável, de um lado cortesãos que, 
para preservarem sua existência, se valiam da distinção da 
etiqueta e do próprio imaginário coletivo de sacralização 
da monarquia, do outro, os colonos ávidos por honrarias 
e títulos nobiliárquicos, mas  desprovidos do domínio das 
regras palacianas de etiqueta.

O primeiro grupo era formado por vários estratos 
sociais devido à conduta na era pombalina em que 
o estado português permitia a emergência de grupos 
comerciantes à nobreza, além dos nobres de linhagem, 
formados por famílias as vezes muito abastadas e outras 
em verdadeira decadência financeira. Durante a fuga, 
muitos, não necessariamente “nobres”, misturaram-se 
ao bolo dos retirantes chegando ao Brasil como se 
nobres fossem.

O segundo grupo, não menos heterogêneo, era 
formado por homens brancos, portugueses, brasileiros, 
pardos, comerciantes de “grosso trato”, que, ao contrário 
dos primeiros, punham-se a trabalhar, detinham grande 
poder econômico, porém possuíam poucos títulos 
e honrarias e consequentemente pouco ou nenhum 
destaque social junto à Corte.

A verdade é que todos queriam seu lugar de 
destaque. Afinal, em uma sociedade em que as relações 
se davam pela capacidade de aproximação para 
agradar o monarca com a intenção de se alcançar 
títulos nobiliárquicos, encontrar acolhida pelas pessoas 
importantes na Corte era fundamental. Nesse contexto, 
o primeiro grupo esforçava-se para não permitir o 
ingresso de novos membros ao grupo, que por sua vez se 
lançavam em uma constante e desenfreada corrida por 
títulos de distinção:

Escassos como eram, as honras e os emolumentos que 
o Príncipe se achava em condições de outorgar, todos 
os disputavam com ardor, esforçando-se todos por 
suplantarem-se uns aos outros na conquista das boas graças 
dos poderosos [...] daí surgirem alterações e dissensões 
abertas que afinal resultavam em gradualmente dividir os 
partidos em lisboetas e brasileiros (LUCCOCK, 1951:67).

Vale ressaltar que estas disputas, embora políticas, se 
davam no campo simbólico, ou seja, teatro e teatrocracia3 

como formas de “ver e ser visto”. Como curiosidade, vale 
apresentar o real Teatro de São João como o palco dos 

3 A teatrocracia foi a forma como ficou caracterizada a relação social entre os cortesãos recém chegados ao Brasil e os colonos, tudo se 
dava na esfera da encenação pública, conforme cronistas da época, o “espetáculo das ruas”, era uma mescla das atividades cotidianas 
típicas de uma cidade portuária, colonial e as solenidades regidas pela regras de etiqueta social. Além disso, as relações se davam como 
encenações, sendo o espaço do Teatro o lugar por excelência, fosse para chamar a atenção do monarca para si, ou mesmo para demonstrar 
desagrado com suas ações. Tudo passava pelo campo da encenação com personagens buscando desempenhar um papel pré-definido, 
característica esta, comum a toda a sociedade do Antigo Regime, que era por natureza uma sociedade de aparências e jogo de cena. Ver 
VAINFAS, Ronaldo; 2008.
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de suas possessões. Além disso, garantiu a sobrevivência 
dos Bragança e de sua Corte. Cabe salientar ainda que 
o monarca conduziu com verdadeira maestria os embates 
entre os antigos e os novos membros de sua Corte, 
mantendo a soberania do poder real em torno de sua 
figura numa configuração complexa de elites, mas com 
equilíbrio entre os grupos em disputa de espaço.

Se por um lado, Dom João VI conseguiu manter a 
coroa sobre a cabeça, por outro, fugir dos franceses, com 
apoio inglês, significou ceder aos interesses expansionistas 
do segundo grupo. Os britânicos acabaram por intervir 
ativamente em todos os negócios portugueses, o que lhes 
garantiu grandes lucros e privilégios comerciais.

Muito se criticou a fuga, como uma atitude covarde, 
mas o que se verifica é que, na verdade, o regente preferiu 
sacrificar a sede do reino em nome da manutenção e 
sobrevivência do mesmo, ao que parece mais astúcia do 
que covardia.
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brasileiras instituições existentes em Portugal desde o 
reinado de D. João II (1481-1495).  Ainda em 1808, a 
Relação do Rio de Janeiro passou à condição de Superior 
Tribunal de Justiça nas terras de além-mar:

I - A Relação desta cidade se denominará Casa de Suplicação 
do Brasil e será considerada como Superior Tribunal de Justiça, 
para se findarem ali todos os pleitos em última instância, 
por maior que seja seu valor [...] e terão os seus Ministros 
a mesma alçada que têm os da Casa de Suplicação de 
Lisboa. (Alvará de 10 de maio de 1808, elevando a Relação 
do Rio de Janeiro à Casa de Suplicação, apud CABRAL e 
CAMARGO, 2010:321).

Em setembro de 1811, através de alvará, a 
Coroa estabeleceu as Juntas de Justiça nos domínios 
ultramarinos. Segundo Cabral e Camargo (2010), o 
referido diploma não objetivava criar nenhuma nova 
junta, mas sim definir de forma mais clara as atribuições, 
estrutura de funcionamento e jurisdição destas.

Após a abertura dos portos às nações amigas 
(Inglaterra), quebrada a exclusividade metropolitana, e a 
elevação do País a Reino Unido de Portugal e Algarves, 
a independência do Brasil era uma questão de tempo, 
visto que a emancipação já havia entrado em curso. A 
transplantação dos órgãos de governo, em especial o 
aparato jurídico, para o Brasil também havia contribuído 
de forma decisiva para o processo emancipatório. 
Uma vez vivenciada a condição de metrópole, o Brasil 
não mais haveria de aceitar ser apenas colônia. Essas 
novas configurações de poder estabelecidas durante 
a permanência da Corte no Brasil sedimentaram 
um caminho irreversível rumo à autonomia política 
e administrativa.

Do outro lado do Atlântico, após a expulsão das 
tropas francesas, os portugueses buscaram se libertar do 
jugo inglês e, finalmente, depois de esperarem o retorno 
espontâneo de seu rei, o exigiram no evento conhecido 
como Revolução do Porto. Queriam também o retorno do 
Brasil a sua condição anterior de colônia. Mas o caminho 
da emancipação era realmente irreversível.

Após 13 anos de exílio, ao retornar a Portugal, Dom 
João VI deixava de ser o monarca absolutista da partida. 
Com a Revolução do Porto e a imposição a ele de uma 
constituição, continuaria rei, mas sem o poder decisório 
de outrora, agora limitado por um parlamento. De toda 
forma, a astúcia da fuga, quase sempre esquecida, 
garantiu-lhe a manutenção das conquistas portuguesas 
sob seu poder, evitando que a França se assenhorasse 
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of 1988, in its article 225, disposed about the criminal 
responsibility of the legal entity for damage to the 
environment. The jurists made every effort at this institute 
of criminal sanetion to the corporative beings, institute 
that was already applied in several countries, which are 
had as developed. It searched in this work investigate 
the history of the legal entity until her definition just as 
such for Savany. Likewise, it studied the applicability of 
the criminal sanation to the companies doing a systemic 
comparison of the article 225 of the Federal Constitution 
and of the Law 9.605/98, in front to the Brazilian criminal 
and procedural juridical frameworks. It concluded, finally, 
to be impossible the mentioned responsabilization, seen 
to be all the Brazilian criminal law of subjective character, 
signaling clearly, that only the human person is able to 
make the criminal conduct, involving of this way the theory 
of the fiction.

Key-words: Responsibility; Irresponsibility; Legal 
Entity; Criminal; Crime; Environment

1 Introdução

O trabalho a ser desenvolvido visa a adentrar o 
campo da responsabilidade penal da pessoa jurídica no 
Direito Ambiental.

Os juristas muito se empenharam no estudo desse 
instituto, sendo esse um ponto de interesse, em decorrência 
da imperativa social de repressão à criminalidade praticada 
por essas entidades coletivas, em face do que a lesão recai, 
especificamente, sobre bens jurídicos coletivos, causando 
dano intenso.

Em doutrina, duas são as teorias que pretendem dar 
tratamento à pessoa jurídica no âmbito do Direito Penal.

A primeira, denominada “Teoria da Ficção”, 
descreve que as pessoas jurídicas são entidades fictícias, 
criadas pelo Direito, não possuindo consciência e vontade 
própria, sendo que, segundo esta, a única realidade é a 
das pessoas físicas que a compõem.

Assim, tratando-se de um ente artificial, jamais 
poderia agir ilicitamente, já que ausentes os pressupostos 
sobre os quais se assenta o Direito Penal moderno.

A segunda, chamada “Teoria da Realidade 
Objetiva”, sustenta que as pessoas jurídicas são seres reais 
e, portanto, portadores de vontade real, reconhecidos e 
regulados por lei.

Tratando-se, portanto, de um organismo social 
realmente existente, possuindo vontade complexiva, distinta 

Da impossibilidade de responsabilização da 
pessoa jurídica por crime ambiental no direito 
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Resumo

O presente estudo adentra a possibilidade de 
responsabilização da pessoa jurídica por prática de crime 
ambiental no Brasil. A matéria é nova, um tanto quanto 
controvertida uma vez que a Constituição de 1988, em 
seu art. 225, dispôs sobre a responsabilidade criminal da 
pessoa jurídica por dano ao meio ambiente. Os juristas 
muito se empenharam neste instituto de sanção criminal 
aos entes corporativos, instituto este já aplicado em vários 
países tidos como desenvolvidos. Procurou-se neste 
trabalho perquirir o histórico da pessoa jurídica até a sua 
definição como tal por Savany. Outrossim, estudou-se a 
aplicabilidade da sanção penal às empresas fazendo-se 
uma comparação sistêmica do art. 225 da Constituição 
Federal e da Lei 9.605/98, frente ao arcabouço 
jurídico-penal e processual brasileiros. Concluiu-se, por 
fim, ser impossível a mencionada responsabilização, visto 
ser o direito penal brasileiro todo ele de caráter subjetivo, 
sinalizando, claramente, que somente a pessoa humana 
é capaz de cometer a conduta delituosa, abraçando-se 
dessa forma a teoria da ficção.

Palavras-chave: Responsabilidade; Irresponsabili-
dade; Pessoas jurídicas; Penal; Crime; Meio ambiente

Abstract

The present study detaches the possibility of 
responsabilization of the legal entity for practice of 
environmental crime in Brazil. The matter is new, it is 
an amount as controversial, once that the Constitution 
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A capacidade delituosa da pessoa jurídica foi criada 
na Idade Média, e o ato passou a ser tido como próprio 
da pessoa jurídica, e não de um representante, mas, no 
século XVII, com o concurso do Estado e o começo da 
iniciativa privada, foi necessária a formação de grandes 
capitais, devido à política colonialista e à concomitante 
formação do capitalismo mercantil.

Formaram-se, então, poderosas sociedades, que 
delinearam as sociedades por ações. Mas foi apenas no 
começo do século XIX que a expressão “pessoa jurídica” foi 
proposta por Savigny e passou a ser adotada por todos os 
sistemas jurídicos até os dias atuais.

A pessoa jurídica é livre de muitas limitações humanas, 
pois ela não tem vida limitada pelo tempo e pode estar 
presente e atuante em diversos lugares simultaneamente.

Atualmente, a pessoa jurídica protagoniza as relações 
comerciais de tal modo que levou os legisladores de todo o 
mundo a elaborarem normas protetivas aos consumidores 
e aos trabalhadores, dada a enorme concentração de 
poder econômico nas “mãos” das empresas.

A atual era global produz empresas transnacionais 
com capital superior ao de muitas nações do mundo e 
o atual estágio de desenvolvimento dos mecanismos 
de produção de riqueza tornou as pessoas jurídicas 
transcendentais em relação aos Estados.

3 Teorias da personalidade jurídica

Desenvolvida na Alemanha, a teoria da ficção 
considera as pessoas jurídicas uma criação artificial da 
lei, fundamentada na teoria da vontade, que, segundo o 
direito subjetivo, era um poder de vontade que somente 
pode ser atribuído ao homem, único e capaz de ser titular 
de direitos e obrigações.

Tem como doutrinadores Savigny e Windescheid, os 
quais sustentaram que as pessoas jurídicas não poderiam 
ser responsabilizadas pelos atos ilícitos praticados por 
seus administradores, pois tais atos não podem refletir nas 
corporações criadas por lei para realizar um fim lícito.

A teoria da realidade objetiva concebe a pessoa 
jurídica como uma pessoa real, entidade de existência 
indiscutível, com vontade própria e vida autônoma 
em relação aos seus dirigentes. Essa teoria tem como 
defensores Otto Gierke, Zitelman e, entre nós, Beviláqua.

Defendida pelos franceses, a teoria da realidade 
jurídica explica mais adequadamente a existência da 
pessoa jurídica. A pessoa jurídica possui existência real, 
mas sua realidade não equivale à de pessoas físicas e não 
existe no mundo do naturalismo, e sim no mundo abstrato 
concebido pela ordem jurídica. A pessoa jurídica é criação 
do Direito, que pode e deve regular os efeitos jurídicos de 
suas intervenções no ambiente social.

da vontade individual de seus membros ou do somatório 
destas, possui, segundo esta teoria, a capacidade de 
realização do fato ilícito.

Já, segundo alguns doutrinadores, subsiste uma 
terceira teoria, identificada como “Teoria da Realidade 
Jurídica”, segundo a qual a pessoa jurídica possui uma 
existência real, mas que não equivale à das pessoas físicas, 
não existindo no mundo naturalístico, mas no mundo 
abstrato concebido pela ordem jurídica, em que o Estado 
lhe atribui direitos próprios.

É essa teoria, segundo Rocha, (2003), a mais adequada 
para definir a natureza da pessoa jurídica e “possibilitar a 
construção dogmática de sua responsabilidade”.

Vencido isso, apresentar-se-ão, em síntese, os 
argumentos oferecidos pela doutrina, ora para defender, 
ora para contrariar a responsabilização penal da pessoa 
jurídica no âmbito do Direito Ambiental.

Os autores que amparam a responsabilização 
argumentam, a priori, que as definições de crime e 
seu responsável dependem dos interesses e da política 
criminal, querendo fazer crer que a responsabilidade penal 
é resultante de um processo político de escolha sobre quem 
deva suportar a pena a ser imposta pela violação da norma 
jurídico-penal.

Por fim, tem-se, para os doutrinadores que defendem 
essa tese que a intervenção penal só se mostra legítima 
quando utilizada como última ratio, na ausência, absoluta, 
de outros meios jurídicos eficazes e menos gravosos. Sendo 
que, embora se reconheça que a discussão apresenta um 
valor crítico do Direito Penal, impõe-se, contudo, uma 
revisão e consequente redefinição das relações entre política 
criminal e dogmática, a fim de que a instrumentalização 
desta por aquela não termine por fornecer instrumentos 
ilimitados de controle criminal nas mãos do Poder Público.

2 Evolução do conceito de pessoa jurídica

O conceito de pessoa jurídica era desconhecido pelo antigo 
direito romano e o jus civile só se referia à pessoa natural, 
sendo que sua evolução começou pelo municipium, vindo 
depois a collegia, sodalitates e a universitate, todas no 
âmbito do direito privado, surgindo, assim, em sua estrutura 
característica, no Império Romano. A res publica era o bem 
do povo romano e extra commercium, sem, todavia, possuir 
personalidade jurídica.1

No direito romano, não havia vontade coletiva 
da universitas, exceto no direito público, de modo que, 
embora personificadas, as pessoas jurídicas não podiam 
delinquir, nem proceder com dolo ou culpa.

Naquele tempo as sociedades vinham perfeitamente 
reguladas, tendo como exemplos marcantes as sociedades 
dos banqueiros e as dos publicanos, que contratavam 
com o Estado a arrecadação dos impostos, serviços e 
obras públicas.

1 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, p. 283-285.
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como elemento de reprovação do Estado para com o 
autor do delito, ou seja, uma censura aplicada sobre 
o criminoso.

Mesmo que adotando a teoria bipartida, os elementos 
da culpabilidade, dolo e culpa, não interessarem ao 
conceito de crime, não podem ser deixados de lado, pois 
a culpabilidade é importante para a valoração do crime 
no que diz respeito à reprovação que o Estado faz sobre o 
autor da infração penal.

É possível que o ser humano seja autor de uma conduta 
criminosa em função de ser dotado de razão e vontade, 
pois a mente humana tem a capacidade de processar 
uma série de captações sensoriais e transformá-las em 
desejos. Mas o pensamento enclausurado no cérebro nada 
representa para o Direito Penal. Apenas no momento em 
que a vontade criminosa é exteriorizada da mente para 
o mundo real através de um comportamento positivo, ou 
seja, a ação (“fazer”), ou de um comportamento inerte 
indevido, a omissão (“não fazer o que era imprescindível 
que fosse feito”). Não basta apenas que haja exteriorização 
da vontade por meio de uma ação ou omissão para que 
se configure uma conduta criminosa.

O Direito Penal somente dá importância aos 
comportamentos humanos que tenham como força motriz 
a vontade. Os seres humanos, racionais e conhecedores 
da lei natural de causa e efeito, sabem muito bem do 
resultado distinto que pode ser obtido em decorrência de 
cada comportamento (sabe-se que o fogo pode queimar 
e que o impacto contundente pode lesionar ou matar; 
que a falta de oxigênio asfixia e que a tortura causa dor, 
dentre outros). Diante disso, como os seres humanos têm 
conhecimento dos processos causais e são dotados de 
razão e livre-arbítrio, são capazes de escolher entre uma 
conduta e outra.

Com fundamento na conduta da evitabilidade, o 
Direito Penal objetiva demonstrar que as condutas podem 
ser evitadas. Não existindo a vontade, não existirá também 
a conduta mediante o ordenamento jurídico repressivo.

Ao Direito Penal não importam os resultados oriundos 
de caso fortuito ou força maior nem a conduta praticada 
mediante coação física, ou com atos decorrentes de puro 
reflexo, pois não podem ser evitados, sendo a conduta 
resultado de vontade e consciência. Assim, toda ação ou 
omissão que decorre de voluntariedade deve objetivar um 
fim. Quando há vontade de realizar a conduta e finalidade 
de produzir o resultado, a conduta é definida como dolosa, 
enquanto a conduta voluntária, porém, com resultado 
diverso do pretendido, por descuido, por exemplo, é 
chamada de culposa.

Dessa forma, fica claro que somente o ser humano, 
provido de razão e vontade, pode ser considerado autor de 
uma conduta delituosa, sendo evidente a impossibilidade 
de incriminar a pessoa jurídica, excluindo-se definitivamente 

Nos moldes da teoria do delito vigente no Brasil há 
três aspectos que fundamentam a conceituação do crime: 
o material, o formal e o analítico.

Quanto ao aspecto material, procura-se a essência 
do conceito, ou melhor, o motivo pelo qual um fato pode 
ser considerado criminoso e outro não.

Segundo este aspecto, crime é todo fato humano 
que, dolosa ou culposamente, lesa ou expõe a perigo 
bens jurídicos considerados essenciais para a existência 
da coletividade e da paz social.

Já o aspecto formal considera crime a prática de 
tudo aquilo que o legislador descrever como tal, sendo 
irrelevante seu conteúdo. Entretanto, é uma afronta ao 
princípio da dignidade humana julgar a existência de um 
crime desconsiderando sua essência ou lesividade material.

O aspecto analítico procura definir, através do 
ponto de vista jurídico, os elementos estruturais do crime, 
objetivando proporcionar uma decisão sobre a infração 
penal, a seu autor, justa e correta, permitindo ao intérprete 
ou julgador raciocinar em etapas. Portanto, sob este 
aspecto, crime é todo fato típico e ilícito. Primeiramente, 
observa-se a tipicidade da conduta devendo verificar se 
é ilícita. Caso exista tipicidade e ilicitude, há infração, 
restando verificar a culpabilidade do autor, se este deve 
ou não sofrer um juízo de reprovação pelo crime cometido. 
Para que exista a infração penal, é necessário que o fato seja 
típico e ilícito. Tal concepção, defendida por Fernando Capez 
(2005)2 e Damásio de Jesus, é conhecida como bipartida.

Nela a culpabilidade não integra o conceito de 
crime, sendo preferível usar o termo ilicitude e não 
antijuridicidade, pois o crime, embora contrário à lei penal, 
é um fato jurídico em virtude de produzir inúmeros efeitos 
nesse âmbito.

Para a Teoria Naturalista, mais conhecida como 
Teoria Clássica, criada por Franz Von Liszt, tendo como 
um de seus maiores idealizadores Ernest Von Beling, que 
dominou todo o século XIX, influenciada pelo positivismo 
jurídico, observa-se o fato típico constituído da simples 
comparação entre a conduta objetivamente praticada e 
o texto legal do crime, sem analisar qualquer aspecto de 
ordem interna ou subjetiva. Sua defesa consistia em que o 
dolo e a culpa estariam na culpabilidade, e não no tipo.

Segundo seus defensores, crime só seria fato 
típico, ilícito e culpável. Como o dolo e a culpa eram 
fundamentais para a existência do crime, estando os 
dois inseridos na culpabilidade, esta seria imprescindível 
no conceito infração penal. Essa concepção tripartida foi 
adotada pelos penalistas clássicos, pois considerar dolo e 
culpa como não pertencentes ao crime seria juridicamente 
impossível. Posteriormente, Welzel com seu finalismo, 
considerou dolo e culpa integrantes do fato típico, e não 
da culpabilidade.

Subtraindo-se o dolo e a culpa, restou à culpabilidade 
apenas a função valorativa passando esta a servir apenas 

2 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 201.
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jurídicas, responsabilizando o ato de gestão pela 
conduta delitiva.

Na Itália é inadmissível a aplicação de sanções 
penais às pessoas jurídicas, mas o Código Penal Italiano 
admite a responsabilidade subsidiária da empresa em 
relação à sanção pecuniária, porém tal responsabilidade 
é de natureza civil.

O Direito Penal espanhol também só admite 
sanções aplicadas contra pessoa naturais, para as 
pessoas jurídicas são impostas consequências acessórias 
de ações individuais de pessoas naturais que integram a 
pessoa jurídica.

Cuba tem experiência peculiar com o Código de 
Defesa Social (CDS) de 1936, que, partindo das teorias 
positivistas de Ferri e estabelecendo como pressuposto 
da pena a periculosidade, e não a culpabilidade, 
impunha medidas de segurança às empresas. O art. 16 
desse diploma normativo prevê que as pessoas jurídicas 
poderão ser consideradas criminalmente responsáveis nos 
casos determinados neste código, ou em lei especiais, em 
razão das infrações cometidas dentro da própria esfera de 
ação das ditas pessoas jurídicas, quando forem levadas 
a cabo por sua representação, ou por acordo de seus 
associados, sem prejuízo da responsabilidade individual 
em que houverem incorrido os autores dos fatos puníveis.

5 Crime ambiental

Para o enquadramento dos infratores, é importante 
que, em primeiro lugar, saiba se definir o que é 
crime ambiental.

A agressão ao meio ambiente é um crime ambiental 
desde que ultrapasse os limites legalmente consentidos; 
em outras palavras, nem toda agressão ao meio ambiente 
se constitui num crime ambiental.

Para que se caracterize, então, um crime ambiental, 
há que se tipificar a infração, enquadrando a intensidade 
da agressão nos parâmetros legais.

Basicamente, uma agressão ambiental é reconhecida 
quando o meio ambiente for impactado de forma que haja 
alteração fora do normal (ou do consentido pela legislação) 
das suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, 
causada por qualquer forma de energia ou matéria nele 
introduzida ou mesmo, qualquer ação humana que venha 
a afetar, direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população, incluindo as atividades sociais e 
econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias e a 
qualidade dos recursos ambientais.

O mau-trato aos animais domésticos, aos 
monumentos, ou a quaisquer tipos de decorações 
públicas, bem como a apreensão, o transporte e o cativeiro 
de animais silvícolas, o ato de fabricar, comercializar, 
transportar e soltar balões e ainda a pichação foram 
também colocados na lei como crimes.

No caso da agressão ambiental propriamente dita, 
para o julgamento do tipo impacto ambiental, antes mesmo 

qualquer possibilidade de a pessoa jurídica ser sujeito ativo 
do delito, pois não há ação sem vontade e consciência. 
Se não há ação, também não há que se falar em crime.

O art. 225, § 3º, da Constituição Federal legitimou a 
responsabilização penal da pessoa jurídica, principalmente 
no que diz respeito aos crimes de natureza ambiental. Mas 
o artigo mencionado fere o princípio da individualização da 
pena, uma vez que estende a pena às pessoas jurídicas, 
colocando, assim, em prática a culpabilidade coletiva, 
reprovada pelo direito brasileiro (BRASIL, 1998).

4 Panorama da legislação em outros países

Na Inglaterra, hoje em dia, a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica é aceita, e se deve à evolução 
histórica no pensamento jurídico de seus doutrinadores. 
Tal responsabilidade criminal foi influenciada pela 
Teoria da Ficção. Devido à Revolução Industrial, houve 
um aumento de crimes cometidos pelas empresas, 
passando-se a admitir a responsabilização criminal em 
delitos omissivos, coibindo a atividade empresarial ilícita. 
O quadro evolutivo somente se completou a partir do ano de 
1948, com o advento do Criminal Justice Act, responsável 
pelo estabelecimento da possibilidade de conversão das 
penas privativas de liberdade em penas pecuniárias. 
Atualmente, as pessoas coletivas são punidas por infrações 
leves ou graves, sendo as penas aplicáveis: pecuniárias, 
dissolução, apreensão e limitação de atividades, exceto 
por aqueles fatos que, pela própria natureza, não possam 
ser cometidos por uma corporação.

Nos Estados Unidos da América do Norte, foi 
instituído o princípio da responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas, que passou a vigorar, mesmo que não 
aplicado em todo território americano. Por exemplo, caso 
o funcionário de uma empresa americana cometa uma 
infração culposa, no exercício de suas funções, ainda 
que não tenha tirado nenhum aproveito com o delito, a 
empresa poderá ser responsabilizada.

Na França, o Código Penal de 1994 admitiu 
a responsabilidade criminal da pessoa jurídica. O 
ordenamento jurídico francês acolheu, amplamente, a 
responsabilidade penal das corporações, só excluindo 
de seu alcance as infrações cometidas por coletividades 
territoriais (comunas, departamentos, regiões, quando no 
exercício de atividades inerentes às funções entendidas 
como próprias do Poder Público) e pelo próprio Estado.

No Japão, por influência do direito europeu, que de 
regra entendia que a empresa não podia cometer crimes, 
consagrou-se uma espécie de responsabilidade vicariante, 
uma vez que representantes e gerente são punidos pelos 
atos ilícitos das empresas.

Na Alemanha, as pessoas coletivas não podem sofrer 
sanções penais, pois nesse país vigora o princípio da 
societas delinquere non potest.

A Suíça acompanha o pensamento alemão ao 
desconsiderar a responsabilidade penal das pessoas 
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O art. 225, § 3o, da Constituição Federal, dispõe que 
o sujeito dos crimes ambientais é sempre a coletividade, 
já que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, 
responsabilizando, assim, as pessoas jurídicas, na seara 
penal, por danos causados ao meio ambiente. Entende-se 
que o aludido artigo constitucional deve ser interpretado 
de forma sistemática, isto é, conjuntamente com todo 
ordenamento jurídico e com as normas e princípios 
basilares que regem o direito penal (PRADO, 2005).5

De acordo com o art. 37, § 6°, da Constituição 
Federal, as pessoas jurídicas de direito público 
respondem diretamente pelos danos causados a terceiros, 
facultando-lhes o direito de ação regressiva contra os 
responsáveis pelo dano causado ao meio ambiente, 
revelando-se a responsabilidade objetiva das pessoas 
jurídicas no direito público.

Segundo Noronha (1988)6:

Autor é o agente que executa a ação descrita pelo verbo 
contido na figura típica delitiva: o que ‘subtrai’, ‘sequestra’, 
‘mata’, ‘induz’ etc. Quando a execução é praticada por 
duas ou mais pessoas, em cooperação consciente, temos a 
coautoria, como, a título de exemplo, ocorre quando dois 
ou mais agentes agridem simultaneamente a mesma vítima. 
Note-se que, na coautoria, não há necessidade do mesmo 
comportamento por parte de todos, podendo haver divisão 
quanto aos atos executivos. No roubo, um agente vigia, o 
outro ameaça e o terceiro despoja.

Quanto à coautoria de pessoas jurídicas, é possível 
que, no caso de crime ambiental cometido por duas 
empresas, ambas respondam penalmente dependendo 
para tanto da apuração das respectivas responsabilidades. 
A coautoria ou participação, no campo penal, entre 
pessoas jurídicas ou entre esta e a pessoa física é de difícil 
esclarecimento no aspecto prático, em face dos requisitos 
do concurso de agentes.

O parágrafo único do art. 3o da Lei 9.605/9 dispõe 
que: “a responsabilidade penal das pessoas jurídicas 
não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou 
partícipes do mesmo fato”.7

É necessário que haja uma adequação das penas 
atribuídas às pessoas jurídicas, bem como a delimitação 
das respectivas responsabilidades das pessoas físicas que 
realizaram, ordenaram ou permitiram a conduta. É possível 
responsabilizar penalmente a pessoa jurídica que cometa 
crime ambiental previsto na lei em questão. Conforme 
dispõe o art. 21, as penas aplicáveis são:

I - multa,
II - restritivas de direitos,
III - prestação de serviços à comunidade.

de se medir sua intensidade, há que conhecer as diversas 
definições de impacto ambiental, expressas nas diretrizes 
estabelecidas pelos órgãos de controle ambiental. Dessa 
forma, estará dado o primeiro passo para a apreciação 
da gravidade da agressão. A partir daí, virá o julgamento.

6 Pena de morte da pessoa jurídica em virtude de sua 
igualdade à pessoa física para os fins de crime ambiental

O art. 24 da Lei 9.605/98 vai de encontro a todo o 
sistema jurídico brasileiro ao admitir a liquidação forçada 
da pessoa jurídica. Ao comparar a pessoa jurídica com 
a pessoa física no que se refere à prática de crimes na 
qualidade de autores do delito, tal lei instituiu a pena de 
morte. Liquidar forçosamente a pessoa jurídica representa a 
morte desta pessoa, mas o ordenamento jurídico pátrio não 
admite a pena de morte a não ser em casos específicos. 
Configura-se a partir daí mais uma autoridade instituída 
pela lei que veio regulamentar o art. 225 da CF: institui-se 
a pena de morte para autores como sujeitos ativos de 
crime ambiental. Comparando-se a pessoa jurídica com 
a pessoa física, institui-se a pena de morte para aquela 
enquanto esta não pode sofrer sanção dessa natureza.

A lei dos crimes ambientais, no que diz respeito à 
pessoa jurídica, foi lamentável falha do legislador que 
atropelou todos os limites e garantias constitucionais 
inerentes à pessoa humana, que por ele é comparada à 
pessoa jurídica. 

6.1 Irresponsabilidade penal da pessoa jurídica

Para Fernando Capez (2004):3

A pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime. O princípio 
societas delinquere non potest não é absoluto. [...] Existem 
crimes, porém, que são cometidos quase sempre por meio 
de um ente coletivo, o qual, deste modo, acaba atuando 
como um escudo protetor da impunidade. São as fraudes 
e agressões cometidas contra o sistema financeiro e o 
meio ambiente.

Ainda segundo Fernando Capez,

a conduta penalmente relevante é toda ação ou omissão 
humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, voltada 
a uma finalidade, típica ou não, mas que produz ou tenta 
produzir um resultado previsto na lei penal como crime.4

Assim, é possível que o ser humano seja autor de 
uma conduta criminosa em função de ser dotado de 
razão e vontade. A mente humana tem a capacidade de 
processar uma série de captações sensoriais e transformá-las 
em desejos.

3 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 141.
4 Idem, p. 142.
5 PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 147.
6 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1988-1991, p. 208.
7 PLANALTO. Legislação, 2007.
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jurídica não pode, por mais que ela seja considerada real, 
ser equiparada à vontade da ação do homem particular.

Para René Ariel Dotti (1995):9

No sistema jurídico positivo brasileiro, a responsabilidade 
penal é atribuída, exclusivamente, às pessoas físicas. Os crimes 
ou delitos e as contravenções não podem ser praticados pelas 
pessoas jurídicas, posto que a imputabilidade jurídico-penal é 
uma qualidade inerente aos seres humanos.

No mesmo sentido, Oswaldo Henrique Duek 
Marques (1998)10 afirma que:

As sanções impostas aos entes coletivos, previstas na nova 
legislação, não podem ter outra natureza senão a civil ou 
administrativa, porquanto a responsabilidade desses entes 
decorre da manifestação de vontade de seus representantes 
legais ou contratuais. Somente a estes poderá ser imputada a 
prática de infrações penais.

Para o direito penal, em qualquer uma das teorias 
que se adote (clássica/causalista, finalista e social), deve 
a conduta corresponder a um comportamento humano 
voluntário, o que reflete o pensamento clássico-causalista 
de Nelson Hungria, do finalista Damásio de Jesus ou do 
socialista Miguel Reale Júnior.

A finalidade da pena é desvirtuada quando é aplicada 
para a pessoa jurídica, já que é sabido que a pena visa 
à intimidação do infrator e das demais pessoas a inibir a 
prática de condutas proibidas. Assim é o entendimento de 
Nelson Hungria, Fragoso, Damásio, Mirabete, etc.

Luiz Vicente Cernicchiaro, fiel à teoria da ficção, 
sustenta, ao comentar o dispositivo constitucional, que 
as pessoas jurídicas não cometem crimes e não estão 
sujeitas a sanção penal, porque são seres desprovidos de 
consciência e vontade própria. Segundo o entendimento, a 
Carta Constitucional permite apenas que lhe estendam os 
efeitos jurídicos da sentença condenatória imposta a seus 
dirigentes. O que é bem diferente de colocar a empresa 
no polo ativo da lide e aplicar-se uma pena. Assim, nota-se 
que o dispositivo da Constituição tem outro sentido 
(MENDONÇA apud CERNICCHIARO, 2007).11

A ausência da legitimidade intensifica a ação, 
no sentido estrito do Direito Penal, a incapacidade de 
culpabilidade e o princípio da personalidade da pena. 
Falta à pessoa jurídica a capacidade para representar no 
polo ativo como agente de crime, apresentando vários 
problemas do ponto de vista dogmático, situando-se, 
primeiramente, na opção realizada pela legislação 
constitucional e infraconstitucional, no âmbito da 
tipicidade, para em seguida, incidir acerca do juízo 
de reprovabilidade.

A multa penal é, nos termos do art. 49, caput, do 
Código Penal, destinada ao Fundo Penitenciário, ao passo 
que a multa por infração penal administrativa deverá ser 
revertida ao Fundo Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 
7.797/89), ao Fundo Naval (Decreto n° 20.923/32), a 
fundos estaduais ou municipais, de meio ambiente ou 
correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador (art. 73 
da Lei 9.605/98).

As infrações imputáveis às pessoas jurídicas, ou 
seja, seus atos, só poderão ser concretizados por pessoas 
físicas, mas não podemos dizer que, sempre que houver 
responsabilidade penal da pessoa jurídica, haverá 
instantaneamente responsabilidade da pessoa física, ou 
seja, a pessoa física poderá ter simplesmente realizado 
um ato em virtude de uma delegação de poderes, sem ter 
participado da decisão.

Sendo assim, não há coautoria necessária entre 
esse o agente individual e a coletividade, prevalecendo 
a regra do art. 29 do Código Penal: quem, de qualquer 
modo, concorre para o crime, incide nas penas a este 
cominadas, na medida de sua culpabilidade. Inexistindo 
culpa ou dolo da pessoa física, não haverá que se falar em 
coautoria, mas é importante destacar que a responsabilidade 
penal dos dirigentes da pessoa jurídica não deve diminuir 
responsabilidades.8 

As penas restritivas de direitos das pessoas jurídicas 
são, nos termos do art. 22 da Lei n° 9.605/98, a suspensão 
parcial ou total de atividades, a interdição temporária 
de estabelecimentos, obra ou atividade e a proibição 
de contratar com o Poder Público, bem como dele obter 
subsídios, subvenções ou doações. Por último, elenca a 
prestação de serviços à comunidade, através do custeio de 
programas e de projetos ambientais, da execução de obras 
de recuperação de áreas degradadas, da manutenção 
de espaços públicos e das contribuições a entidades 
ambientais ou culturais públicas, que correspondem a 
sanções penais, cuja finalidade é a integração de valores 
ambientais nas condutas e atividades das pessoas jurídicas.

Em termos científicos, tem-se como amplamente 
dominante, desde há muito tempo, no Direito Penal 
brasileiro, a irresponsabilidade penal da pessoa jurídica, 
expressa no apotegma societas delinquere non potest, 
verdadeira reafirmação dos postulados da culpabilidade e 
da personalidade das penas. Isso quer dizer que os crimes 
praticados no âmbito da pessoa jurídica só podem ser 
imputados criminalmente às pessoas naturais na qualidade 
de autores ou partícipes. Vale dizer que só o ser humano, 
enquanto pessoa-indivíduo, pode ser qualificado como 
autor ou partícipe de um delito. A vontade da pessoa 

8 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 142.
9 DOTTI, René Ariel. A incapacidade criminal da pessoa jurídica (uma perspectiva no direito brasileiro), Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 11, 1995, p. 215.
10  MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. A responsabilidade da pessoa jurídica por ofensa ao meio ambiente, Boletim IBCCrim, n. 165 - Ed. 
Especial - Abril, 1998.
11 MENDONÇA, Daniel Carlos Silva. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas. 2007.
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Assim, entende-se que esta pessoa jurídica desprovida da 
vontade não poderia ser reprovada ou recuperada, não 
tendo capacidade de compreender a distinção entre fatos 
ilícitos ou lícitos, que é o que determina a punição das 
pessoas físicas.

Com isso, os princípios da isonomia, da humanização 
e da personalização da pena seriam violados, pois, a 
partir da qualificação da pessoa jurídica como autora 
responsável, os partícipes seriam beneficiados com o 
relaxamento dos trabalhos de investigação do Direito 
Penal brasileiro.

No Direito Ambiental, o tema é ainda mais controverso, 
pois, de um lado, está a Constituição Federal e a Lei 
9.605/98, que atribui responsabilidade e sanção penal à 
pessoa jurídica, e de outro, os princípios do Direito Penal, 
constitucionalmente previstos, ou seja, personalidade das 
penas, culpabilidade, intervenção mínima, dentre outras 
descaracterizando a responsabilização.

Quando comprovada a culpabilidade de uma 
lesão a certo bem jurídico protegido pela norma legal, 
imediatamente deverá existir a intervenção através da pena, 
cujo parâmetro será delineado pelo próprio princípio da 
culpabilidade, aplicando-a quando necessária e útil.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica não se 
harmoniza com a legislação brasileira, que coíbe condutas 
humanas e, também, a incriminação da pessoa jurídica 
mostra hipótese incontestável de responsabilidade penal 
objetiva (sem dolo e sem culpa) sendo isto inadmissível em 
nossa pátria.

De acordo com o Código Civil, as pessoas 
jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de 
direito privado (art.13, CC/02), assim a imputação da 
responsabilidade penal às estas não classifica os tipos de 
entes coletivos sujeitos à repreensão.

Observa-se que, para manter a responsabilidade 
penal das pessoas jurídicas, as razões de uso político-penais 
são defeituosas, pois aceitar que a pessoa jurídica não 
praticou o delito impossibilita a punição de seus diretores 
e administradores, não sendo objeto de anuências 
administrativas. Certamente isso prejudicará a posição do 
legislador, visto que as sanções administrativas poderiam 
ser aplicadas pelo próprio juízo penal, por referir-se a um 
simples fator de competência jurisdicional.

A ideia difundida da capacidade criminal da pessoa 
jurídica não demonstra se a autoria criminal é possível, 
comparada a todas as personalidades jurídicas ou a 
alguma delas na lesão ao meio ambiente, à ordem 
econômica e financeira e às relações de consumo. O 
Direito Penal é uma ciência de valores cuja referência é o 
sujeito concreto. Daí a verdade do axioma:

Valor é sempre valor para alguém. Valor, pode dizer-se, é 
a qualidade de uma coisa, que só pode pertencer-lhe em 
função de um sujeito dotado de uma certa consciência capaz 
de a registrar.

A ação, elemento primordial e estrutural do crime, é 
vista como um comportamento voluntário conscientemente 
em direção a um fim. Desse modo, vem ressaltar a 
evidência de que a pessoa coletiva não possui consciência 
e vontade, o que é exclusivo da pessoa física. Assim sendo, 
a pessoa coletiva não é capaz de ser sujeito ativo do delito, 
a menos que se pretenda ir contra o Direito Penal, partindo, 
assumidamente, para uma responsabilidade objetiva. 
E, caso a ação delituosa seja praticada com o agente 
executando uma opção valorativa descumprindo o valor 
positivado que a lei penal impõe, sendo uma decisão em 
que haja o querer, observa-se que a pessoa jurídica não 
tem essa capacidade do querer dotado de uma atitude 
negativa. De acordo com a Constituição, a pena não 
passará do condenado, e a lei individualizará a pena, o que 
está disposto nos incisos XLV, XLVII, XLVIII, XLIX e L do art. 5o.

Nesse contexto, a individualização da pena é 
fundamentada na culpabilidade, ou melhor, no juízo 
de reprovação da conduta, o que é absolutamente 
incoerente, pois aceita a pessoa jurídica como agente de 
delitos, não devendo, por este motivo, proceder a uma 
interposição literal do texto constitucional, pois isso admitiria 
a responsabilidade penal dos entes coletivos.

Ao adotar a teoria normativa pura, efetuou-se a 
exclusão do dolo e da culpa da culpabilidade, posição 
original para inserir-se na tipicidade. Com isso, o princípio 
da culpabilidade começou a ser examinado em dois níveis: 
um na tipicidade e outro na culpabilidade.

Quanto à culpabilidade, seu princípio propõe a 
impossibilidade de aplicação da pena ao agente caso 
não estejam presentes seus três elementos constitutivos, 
quais sejam nullum crimen nulla poena sine culpa. E a 
culpabilidade, como fundamento e limite da pena, consiste 
na reprovabilidade do fato antijurídico individual.

No que diz respeito ao segundo elemento da 
culpabilidade, não se tem como exigir, obviamente, 
que uma empresa constitua a “consciência de ilicitude” 
da atividade desconhecida através de seus diretores e 
prepostos, esquivando-se, assim, da moderna teoria 
do delito, surgindo, consequentemente, um juízo de 
reprovabilidade em relação à conduta da referida empresa, 
que, exemplificando, iria contra a ordem jurídica.

Quanto ao terceiro elemento da culpabilidade, a 
exigibilidade de conduta diversa supõe de forma antecipada 
tratar-se de um agente imputável, estando revestida na 
potencial consciência de ilicitude, impossível no caso do 
ente coletivo.

Nesse contexto, a responsabilidade penal das pessoas 
jurídicas é entendida no âmbito de uma responsabilidade 
social, não sendo aplicável a qualquer tipo de pena a não 
ser no aspecto da responsabilidade civil objetiva. Condenar 
uma pessoa jurídica atingiria pessoas inocentes que não 
tiveram participação na ação delituosa, como os sócios 
minoritários, os acionistas e quaisquer pessoas físicas que, 
indiretamente, seriam atingidas pela sentença condenatória, 
o que impossibilitaria uma pessoa jurídica de arrepender-se. 
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de emoções, de vontade própria, e esta é tão somente um 
papel representando a vontade de pessoas humanas.

Os entes humanos componentes das empresas 
detêm os direitos inalienáveis esculpidos no art. 5º da 
Constituição Federal.

Ao se admitir a responsabilização da empresa como 
um todo, consequentemente inadmitiríamos o contraditório, 
a ampla defesa, o princípio da individualização da pena e, 
o que é mais assustador, admitiríamos a pena de morte no 
direito brasileiro.

Não se pode aceitar a argumentação de que a 
“inserção do crime ambiental praticado pela pessoa 
jurídica é de interesse da política criminal, ou seja, 
resultante de um processo político de escolha sobre quem 
deva suportar a pena a ser imposta pela violação da 
norma jurídico-penal.

No Estado brasileiro, a intervenção penal só se 
mostra legitimada quando aplicada a coibir um fato típico 
e antijurídico pela pessoa humana.

Ousa-se dizer que o art. 225 da Constituição Federal, 
frente ao art. 5º da mesma Carta, torna-se nebuloso 
visto que bate frontalmente com os direitos e garantias 
individuais do ser humano ali esculpidos após uma história 
de muitas lutas no âmbito político e jurídico.

Um ente artificial jamais pode agir ilicitamente, tendo 
em vista que ausentes o dolo e a culpa e, principalmente, 
a vontade dirigida ao dano.

Concluímos afirmando ser impossível responsabilizar 
a pessoa jurídica, não só por crime ambiental, mas 
por todo e qualquer delito no atual estágio legislativo 
brasileiro, reafirmando a necessidade de adequação da 
lei para preservar um bem comum tão precioso, que é o 
meio ambiente, instituindo-se em todo o sistema jurídico 
pátrio a responsabilidade penal objetiva das empresas.
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Não se deve recorrer ao Direito Penal por meio de 
sanções caso haja a possibilidade de atribuir uma eficiente 
proteção através de outros meios, o Direito Penal mínimo.

7 Considerações finais

Apesar da preservação, da recuperação e da 
revitalização do meio ambiente constituírem uma 
preocupação do Poder Público e do Direito, tem que se 
perceber que a sanção criminal, no atual modelo penal 
e constitucional brasileiro, é inadequada e impossível de 
ser posta em prática, sem jogar por terra grande parte dos 
direitos e garantias individuais previstos na Carta de 88, 
entre eles, o fundamental direito ao devido processo legal.

Com efeito, o nosso ordenamento jurídico-penal é 
todo ele subjetivo, isto é, apenas a pessoa humana pode 
delinquir, praticando o fato típico e antijurídico na esfera 
penal, diferentemente da esfera administrativa.

Em nosso entendimento, o art. 225, § 3o, da 
Constituição Federal deve ser interpretado de forma 
sistêmica, ou seja, levando em conta todo o arcabouço 
jurídico pátrio.

Responsabilizar a pessoa jurídica como um todo 
é responsabilizar uma coletividade, ferindo de morte o 
direito à individualização da pena. Grosso modo, seria 
tratar a pessoa jurídica como uma quadrilha, tal qual a 
prevista no art. 288 do Código Penal brasileiro.

Ora, muitos dos componentes humanos da pessoa 
jurídica criminalizada podem não ter desejado o resultado 
danoso, não terem assumido o risco de produzi-lo e 
não terem agido com culpa e, mesmo assim, seriam 
processados sem qualquer garantia, até mesmo a do 
contraditório e da ampla defesa. 

Inegável que as pessoas jurídicas devem arcar 
criminalmente com os danos causados a um bem comum, 
que é o meio ambiente (elevado à categoria de bem comum 
pela Carta de 88). Inegável também que, com a legislação 
em vigor, tal punição se torna impossível e inexequível. 
Portanto, necessária se faz nova legislação prevendo a 
responsabilidade objetiva no que diz respeito aos crimes 
contra o meio ambiente, conferindo a todos os entes 
humanos, componentes das corporações, o direito ao 
devido processo legal.

O ser humano nasce, cresce e adquire vontade 
própria, é dono de suas ações e omissões, merecendo 
elogios pelas boas ações e punição pelas más.

A empresa nasce por constituição e vontade própria 
dos entes humanos que a compõem, portanto, desprovida 
de vontade própria e incapaz de dolo ou culpa.

Seria uma idiossincrasia comparar a pessoa humana 
à pessoa jurídica no direito brasileiro. Aquela é provida 
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que isso afasta o capital estrangeiro, como afasta o 
capital das grandes corporações. É o que sucede com o 
não-cumprimento de tratados, o não-cumprimento de laudos 
arbitrais convencionados previamente [...] Isso aumenta o 
que se denomina ‘Risco Brasil’ (Impacto das decisões judiciais 
na concessão de transportes. Revista da Escola Nacional 
da Magistratura, Associação dos Magistrados Brasileiros, 
Brasília, nº 5, p. 8-21, maio de 2008).

Para prestigiar a segurança jurídica, o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais assentou:

Apelação cível. Ação de revisão de cláusulas contratuais. 
Juros. Não limitação. Enunciado da Súmula 596 do STF. 
Capitalização mensal. Possibilidade. Contrato celebrado 
após 30.03.2000. Aplicação da MP 2.170/36. Comissão 
de permanência. Cobrança. Legalidade. Enunciado das 
Súmulas 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça. 
Cumulação da comissão de permanência com encargos de 
mora. Impossibilidade. Cobrança de taxas de abertura de 
crédito e de emissão de boleto. Possibilidade. Abusividade 
não comprovada. - A legislação pertinente ao Sistema 
Financeiro Nacional não sujeita as instituições que o 
integram às limitações da Lei de Usura, a teor do que vem 
assentando a jurisprudência pátria. As disposições do Dec. 
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros 
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições 
públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro 
Nacional (enunciado da Súmula nº 596 do Supremo Tribunal 
Federal). Em contratos celebrados a partir de 30 de março 
de 2000, vale o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-
36/2001, o qual afasta a imposição do limite anual à 
capitalização de juros e a aplicação do art. 591 do Código 
Civil. É perfeitamente válida a cláusula que estabelece que 
a comissão de permanência é calculada pela taxa média 
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada 
à taxa do contrato, conforme enunciado das Súmulas 30, 
294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça. Não se cumula 
a comissão de permanência com outros encargos de mora, 
sob pena de incidência de bis in idem. Não é abusiva a 
cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e da Taxa de 
Emissão de Boleto, desde que a mesma se dê em patamares 
condizentes com aqueles praticados pelo mercado financeiro, 
quando se observa que tais encargos visam reembolsar a 
instituição financeira pelas despesas que teve, a este título, 
para a concessão de empréstimo para a aquisição de veículo 
por parte do tomador. O julgador não pode desprezar o 
impacto macroeconômico das suas decisões. Em tempos de 
globalização econômica, aos agentes de poder é incumbida 
a tarefa de recriar, em nível global, as tradicionais garantias 
de segurança jurídica próprias do direito privado nacional. 
(Edoardo Greblo, Globalización, Democracia, Derechos). 
Historicamente, dividem-se os ordenamentos jurídicos de 
tradição romanística (nações latinas e germânicas) e de 
tradição anglo-americana (common law). Contudo, essas 
expressões culturais diversas passaram a se influenciar 
reciprocamente. Enquanto as normas legais ganham cada 
vez mais importância no regime do common law, por sua vez, 
os precedentes judiciais desempenham papel sempre mais 
relevante no Direito de tradição romanística. A influência 
recíproca tende a se intensificar na esteira do fenômeno 
globalização. O juiz não deve julgar contrariamente ao que, 

A crença no Direito

Rogério Medeiros Garcia de Lima*

Para encontrar a Justiça, é preciso ser-lhe fiel. Como todas 
as divindades, só se manifesta àqueles que nela crêem 
(CALAMANDREI, Piero, in Eles, os juízes, vistos por nós, os 
advogados. Trad. Ary dos Santos. 7. ed. Lisboa: Livraria 
Clássica Editora, p. 22).

Em meados do século vinte, Georges Ripert analisava os 
aspectos fundamentais da ordem jurídica do regime capitalista 
de produção. Condenava a abundância de leis, porque se 
afastam do ideal de justiça afirmado no preceito romano de 
que se deve dar a cada um o que é seu. Isso caracterizava o 
que designou “decadência do Direito”. O progresso jurídico 
não passaria de ilusão, vã e perigosa, em que não se deve 
crer (apud Orlando Gomes, in Raízes históricas e sociológicas 
do Código Civil brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
p. 101-102).

O tema permanece atual. Segundo os 
constitucionalistas uruguaios José Aníbal Cagnoni e Gros 
Espiell, assistimos hoje, junto com outros fenômenos 
preocupantes, à desvalorização cultural e ética do Direito 
pela opinião pública e alguns governantes e políticos. 
Essa depreciação é acompanhada pelo ceticismo quanto 
ao seu valor e dúvida sobre sua importância e significado. 
Ao interesse pelo fenômeno jurídico sobrepõe-se a 
valorização predominante, obsessiva e excludente do 
fenômeno econômico. Contudo, não se pode olvidar 
a proteção devida aos direitos fundamentais. Não se 
despreza o Direito nem se endeusa a economia sem 
limites morais e humanos (in Estado-Administración. 
Su reforma en el presente. Montevidéu: Fundación de 
Cultura Universitaria, 2005, p. 101, trad. livre).

No apogeu do Renascimento, quando a perspectiva exaltante 
de que o homem, enfim, graças à extraordinária acumulação 
de conhecimentos, tornar-se-ia ‘senhor e possuidor da 
natureza’, Rabelais advertiu, pela boca de um de seus 
personagens, que ‘ciência sem consciência é a ruína da 
alma’. [...]
A ciência jurídica, despida de consciência ética, arruína a 
sociedade e avilta a pessoa humana. E esse resultado funesto 
produz-se de modo ainda mais humilhante e ignominioso 
quando os agentes da desumanização jurídica são justamente 
aqueles a quem se confiou a missão terrível de julgar os seus 
concidadãos (in Saudação aos novos juízes. Revista Cidadania 
& Justiça. Associação Juízes para a Democracia. São Paulo, 
nº 3, p. 291-293, 1997).

De outra banda, sem menos razão, adverte o 
ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal:

Se nós oferecemos uma justiça caridosa, se nós oferecemos 
uma justiça paternalista, se nós oferecemos uma justiça 
surpreendente que se contrapõe à segurança jurídica 
prometida pela Constituição Federal, evidentemente 

* Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Doutor em Direito Administrativo pela UFMG e professor universitário; este artigo 
foi publicado pela revista Cidadania & Justiça, Rio de Janeiro, p. 34-37, março de 2012.
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razão. O processo, na sua condição de autêntica ferramenta 
de natureza pública, indispensável para a realização da 
justiça e da pacificação social, não pode ser compreendido 
como mera técnica. É instrumento de realização de valores e 
especialmente de valores constitucionais (C. A. Álvaro Oliveira, 
in O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais, 
2002). De outra parte, a alegada rescisão unilateral do 
contrato, pela Prefeitura Municipal de Nova Lima, não era do 
conhecimento do segurado beneficiário e seus dependentes. 
Igualmente, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
- alegado pela agravante - é matéria pendente de dilação 
probatória. As partes devem agir com lealdade e confiança 
recíprocas. Numa palavra, devem proceder com boa-fé. Entre 
credor e devedor é necessária a colaboração, um ajudando o 
outro na execução do contrato. Nos últimos anos, deixou-se 
de conceber o contrato como decorrente ou representativo, 
necessariamente, de interesses antagônicos, chegando os 
autores e a própria jurisprudência a admitir, inicialmente 
nos contratos de longo prazo, mas, em seguida, em todos 
eles, a existência de uma affectio - a affectio contractus, com 
alguma semelhança com outras formas de colaboração 
como a affectio societatis ou o próprio vínculo conjugal 
(Arnoldo Wald, in O contrato no novo milênio, 2003). É 
preciso inquietarmo-nos com os sentimentos que fazem agir 
os assuntos de direito, proteger os que estão de boa-fé, 
castigar os que agem por malícia, má-fé, perseguir a fraude 
e mesmo o pensamento fraudulento. O dever de não fazer 
mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio 
da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à 
custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem 
causa (Georges Ripert, in A regra moral nas obrigações civis). 
A proteção da saúde resulta de comando constitucional. 
Possuem relevância pública as ações e serviços de saúde 
(arts. 196 e 197 da Constituição de 1988). A saúde, como 
bem relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada 
pela Constituição Federal à condição de direito fundamental 
do homem. No século XXI, desponta o fenômeno da 
constitucionalização do direito infraconstitucional. O Código 
Civil deixou de ocupar o centro do sistema jurídico e cedeu 
espaço à Constituição. O texto constitucional passou a ser 
não apenas um sistema em si - com a sua ordem, unidade 
e harmonia - mas também um modo de olhar e interpretar 
todos os demais ramos do direito. Toda a ordem jurídica deve 
ser lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo a 
realizar os valores nela consagrados. Recurso não provido [...] 
(TJMG, Agravo de Instrumento Cível nº 1.0188.10.010669-
2/001, Des. Rogério Medeiros, julg. em 15.06.2011, por 
maioria de votos). 

Para além da “economização” decorrente da 
globalização, o Direito brasileiro se enfraquece em razão 
de fatores internos relevantes, dentre os quais destaco 
exemplificativamente: 1) má aplicação da legislação 
penal, preferencialmente em desfavor de réus oriundos das 
camadas mais pobres da população; 2) permissividade 
da Lei de Execução Penal, em virtude da qual vigora o 
sentimento de que “ninguém cumpre pena neste país”; 
3) alto nível de corrupção nos meios políticos, ao ponto 
de uma destacada autoridade governamental mencionar 
que o “escândalo do Mensalão” foi “somente” crime 
eleitoral; 4) extensão injustificada do “foro privilegiado” 
a diversos agentes públicos; 5) febril elaboração de 
leis que “não pegam”, porque dissociadas da nossa 

em lides semelhantes, decide o Supremo Tribunal Federal, 
porque criaria esperanças infundadas para as partes [...] 
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0672.08.318956-9/003, Des. 
Rogério Medeiros, julg. em 21.07.2011, por maioria de 
votos).

Não se olvide, todavia, a vertente principiológica. 
Segundo J. J. Gomes Canotilho, hoje a subordinação 
à lei e ao Direito, por parte dos juízes, reclama a 
principialização da jurisprudência. O Direito do Estado 
de Direito do século XIX e da primeira metade do século 
XX é o Direito das regras dos códigos. O Direito do Estado 
Constitucional Democrático e de Direito leva a sério os 
princípios, é um Direito de princípios. O tomar a sério 
os princípios implica mudança profunda na metódica 
de concretização do Direito e, por conseguinte, na 
atividade jurisdicional dos juízes (in A principialização 
da jurisprudência através da Constituição. Revista de 
Processo. São Paulo, nº 98, p. 83-89, abril-junho de 
2000).

Prossegue o constitucionalista luso afirmando que a 
existência de regras e princípios permite a descodificação, 
em termos de um “constitucionalismo adequado” 
(Alexy), de estrutura sistêmica. Isto é, possibilita a 
compreensão da Constituição como sistema aberto de 
regras e princípios. Um modelo ou sistema constituído 
exclusivamente por regras nos conduziria a um sistema 
jurídico de limitada racionalidade prática. Exigiria uma 
disciplina legislativa exaustiva e completa - legalismo - 
do mundo e da vida, fixando, em termos definitivos, 
as premissas e os resultados das regras jurídicas. 
Conseguir-se-ia um “sistema de segurança”, mas não 
haveria qualquer espaço livre para a complementação 
e desenvolvimento de um sistema, como constitucional, 
que é necessariamente aberto (CANOTILHO, in Direito 
constitucional e teoria da constituição. 6. ed. Coimbra: 
Almedina, 1993, p. 168-169).

Volta à baila julgado da mais alta Corte mineira, 
com viés principiológico:

Agravo de instrumento. Antecipação de tutela deferida em 
primeira instância. Plano de saúde. Rescisão. Doença grave. 
Direito fundamental à saúde. Constituição Federal. Processo 
e direitos fundamentais. Boa-fé contratual. Affectio contractus. 
- Concede-se antecipação da tutela quando presentes os 
requisitos previstos pelo art. 273 do Código de Processo Civil, 
a saber: a) existência de prova inequívoca da verossimilhança 
das alegações e b) risco de dano irreparável ou de difícil 
reparação. O receio de dano irreparável, ou de difícil 
reparação, evidencia-se na probabilidade de prejuízo grave, 
caso o filho do agravado não venha a ser atendido. Figura 
nos autos relatório médico do qual consta ser o paciente - 
dependente do beneficiário do plano - portador de varicocele 
bilateral. Necessita de tratamento cirúrgico urgente, sob risco 
de infertilidade. Conclusões extraídas em cognição preliminar. 
A antecipação da tutela, prevista pelo art. 273 do Código de 
Processo Civil, atende ao postulado de Chiovenda, segundo 
o qual o processo deve dar a quem tem um direito tudo 
aquilo e exatamente aquilo que ele tem o direito de obter, 
e, ainda, o processo não deve prejudicar o autor que tem 
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são os outros (GARCIA DE LIMA, Rogério Medeiros. Ética 
para principiantes, disponível em O Globo On Line, 
http://www.oglobo.com.br, 05.07.2007).

Em suma, na conjuntura global de atenção quase 
exclusiva ao fenômeno econômico e considerado o 
primitivismo institucional do Brasil, cabe invocar a lição 
do jurista italiano Sabino Cassesse:

Estamos imersos em mudanças e somente podemos intuir para 
onde se dirigem. Porém não somos, não devemos nos resignar 
a ser objetos passivos dessas mudanças. Desde as cátedras 
universitárias, desde a judicatura e, fundamentalmente, desde 
o âmbito dos governos e dos legislativos, devem emanar 
idéias e iniciativas que possibilitem que as sociedades do 
nosso futuro próximo sejam sociedades menos insatisfeitas e 
menos desregradas que as atuais, onde as pessoas possam 
se sentir, ao menos em  parte, construtoras do seu próprio 
destino e do destino da comunidade que integram (in 
Estado-Administración. Su reforma en el presente, p. 37, trad. 

livre). 

O Brasil está bem melhor do que esteve há alguns 
anos atrás, mas ressalva Eliane Cantanhêde:

Falta muita coisa para o Brasil ser toda essa cocada preta: 
educação, saúde, produtividade, inovação, combate à 
corrupção, distribuição de renda. E, enquanto os brasileiros 
não pararem de se matar à toa, é melhor deixar o oba-oba 
para a mídia estrangeira e pensar o estágio e as fraquezas 
do país com um mínimo de racionalidade (in Devagar com o 

andor. Folha de São Paulo, 29.11.2011). 

A almejada racionalidade de uma grande nação 
não exclui a crença no Direito. Parodiando Rui Barbosa, 
devemos estar com o Direito, pelo Direito e dentro do 
Direito, porque fora do Direito não há salvação.

realidade cotidiana; 6) arcaísmo na aplicação das leis, 
com excessivo apego ao positivismo jurídico e insuficiente 
visão principiológica; 7) vigência de legislação processual 
barroca e excessivamente formalista, a agravar a 
morosidade da Justiça brasileira; 8) estrutura interna 
obsoleta do Poder Judiciário; e 8) demora excessiva na 
prestação jurisdicional.

De resto, o cidadão brasileiro precisa contribuir 
para a árdua tarefa de resgatar a crença no Direito. Os 
brasileiros se indignam com os escândalos fartamente 
noticiados pela imprensa. Entretanto, já pensaram que 
eles são a “cara” do Brasil? Sérgio Buarque de Holanda 
definiu o brasileiro como “homem cordial”. Possui socia-
bilidade aparente para obter vantagens pessoais e evitar 
cumprir a lei que o contrarie (Raízes do Brasil). É o famoso 
“jeitinho brasileiro”. Muitos dos que xingam duramente os 
corruptos são os mesmos que elegem políticos almejando 
benesses pessoais. Diversos homens públicos são identifi-
cados com o slogan “rouba, mas faz”. Esses eleitores não 
idealizam os representantes que administrarão e elabo-
rarão leis em nome da comunidade, mas os “amigões 
do peito” que vão resolver seus problemas: emprego, 
bolsa de estudo, tratamento médico gratuito, transfe-
rência do filho para a universidade pública e congêneres. 
Vão livrá-los de problemas com o delegado de polícia 
ou o fiscal de tributos, se possível ajeitando a remoção 
do “incômodo” funcionário para localidade bem distante. 
São os mesmos “patriotas” que sonegam imposto de 
renda, não fornecem recibo ou nota fiscal a clientes e 
consumidores, subornam o guarda de trânsito e o fiscal 
da fazenda, compram drogas de traficantes, apostam em 
jogos ilícitos e buscam um meio de pedir ao juiz “uma 
forcinha” na decisão favorável de determinado processo. 
Contudo somos todos muito bons, boníssimos. Corruptos 

. . .
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limpas”, que buscavam pôr fim à Máfia, contribuíram 
para o fim da Primeira República. 

No Brasil, em 1872, uma escrava com 40 anos de 
idade ingressou na Justiça pedindo a sua alforria, mesmo 
contra a vontade de seu “dono”, e o Conselho do Estado 
julgou favoravelmente, invocando a elevada idade da 
autora da ação, seguindo-se várias decisões a favor da 
liberdade dos escravos, o que contribuiu para a posterior 
Lei do Sexagenário.

O STF, em 2009, reconheceu o direito de posse 
dos índios, assegurando a permanência nas terras 
denominadas “Raposa Serra do Sol”, e, inobstante 
permaneça a polêmica sobre a quantidade de terras 
ocupadas, a decisão provocou uma mudança na forma 
de demarcação de terras do povo indígena. Atualmente 
há inúmeros exemplos de decisões de reconhecimento dos 
direitos de minorias, sem que isso signifique o desrespeito 
aos direitos dos demais cidadãos, ou mesmo interferência 
indevida no Executivo. 

O estudo do multiculturalismo traz o entendimento 
sobre os grupos culturais e etnias e a compreensão da 
busca pelas liberdades públicas que deve nortear as 
decisões judiciais.

Fala-se muito em reforma do Judiciário, mas a 
verdadeira reforma é a busca por uma Justiça cidadã, 
que compreenda o direito do branco, do negro, do índio, 
do incluído e do excluído socialmente.

A responsabilidade do Judiciário no processo 
democrático é de suma importância. Para que possa 
cumprir o seu papel, ele deve, entre outras providências 
não menos importantes, erigir o conhecimento sobre 
o pluralismo social como pré-condição de solução 
democrática de conflitos.  

2 Estado democrático de direito e direitos 
fundamentais  

O século XIX caracterizou-se pela deflagração 
de ideias. Os filósofos franceses pensaram no homem 
independente de fronteiras, cuja universalidade trouxe a 
noção de humanização em geral. A caminhada do direito 
racional com o Iluminismo e a Revolução Francesa, como 
formas de proteção dos direitos do homem, é o que 
alcança o que hoje denominamos “direitos fundamentais”.

Com a Segunda Guerra Mundial, descortinou-se 
a insegurança de todos e, por consequência,  a 
necessidade de proteção aos direitos fundamentais. Até 
então, existia o dogma da soberania absoluta de cada 
Estado, e cinco potências estabeleciam o equilíbrio 
no cenário. Após a Segunda Guerra, que acarretou a 
morte de milhões de pessoas, e após a formação dos 
blocos ocidental e oriental, o surgimento de armas 

O multiculturalismo e o ativismo judiciário

Sandra Fonseca* 

Sumário: 1 Notas introdutórias. 2 Estado democrático 
de direito e direitos fundamentais. 3 Multiculturalismo. 4 
Ativismo judiciário. 5 Conclusões. 6 Referências.

1 Notas introdutórias

É cada vez mais frequente a busca do Judiciário para 
solucionar conflitos que envolvem o pluralismo social. 

A redução das desigualdades sociais pelo Estado 
constitui base para a superação do subdesenvolvimento. 
A pobreza e a má distribuição de renda dificultam o 
crescimento das nações, inclusive no âmbito econômico. 

Segundo o Relatório do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, as quinhentas pessoas 
mais ricas do mundo detêm a riqueza total de 40 países 
mais pobres do mundo, com 416 milhões de habitantes. 
No último Relatório das Nações Unidas1, que criou um 
novo índice aferidor de pobreza, levando-se em conta 
os padrões de vida básicos, o acesso à escolaridade, à 
água potável e aos cuidados com a saúde, estima-se que 
cerca de 1,7 bilhão de pessoas - um terço da população 
dos 104 países incluídos no IPM - vivem em situação 
de pobreza multidimensional, acima da estimativa de 
1,3 bilhão que vivem até USD 1,25 por dia, ou menos.  
No Brasil2, dez por cento da população mais rica detém 
53,2% da renda do País. E, em que pese o progresso 
social da última década, ainda temos 54 milhões de 
pessoas na pobreza, assim consideradas aquelas vivendo 
com menos de meio salário mínimo, sem contar que há 
5 milhões de pessoas que não têm renda alguma. Nesse 
universo, a situação se agrava ainda mais quando se 
incursiona no campo das etnias, nas quais as diferenças 
são muito mais significativas.

Na caminhada do País para alcançar o 
desenvolvimento pleno da população, o Judiciário tem 
destacada participação. 

Por questões políticas, principalmente na América 
Latina (ZAFARONI, 1995), o Poder Judiciário não 
era tido como parte do mecanismo de progresso 
social. Entrementes, o Judiciário passou a mostrar sua 
importância no processo de desenvolvimento histórico 
da sociedade.

Nos EUA, em 1960, no julgamento do caso de 
uma mulher negra que se recusou a levantar-se em um 
coletivo para que um branco se sentasse, o juiz da causa 
entendeu que a Constituição Americana não admitia tal 
discriminação, iniciando um progresso no afastamento do 
racismo. Na Itália, na década de 90, as operações “mãos 

* Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
1 RDH 2005 e 2011.
2 IBGE.
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aspecto político, a matéria tem previsão na Constituição 
Federal. 

Esses fatores são de suma importância para o 
julgador, que deve considerar os valores das etnias. O 
pluralismo, que caracteriza uma convivência harmoniosa 
entre etnias diferentes, demonstra o grau de democracia 
em que um país se encontra.

Como o Judiciário não tem resposta para tudo, 
cabe, primeiramente, conhecer as diferenças sociais para 
a solução do conflito e para ajudar o próprio grupo a 
resolver tais conflitos.

O sistema em que vivemos - liberalismo econômico 
(neoliberalismo) - desenvolve uma relação com o Estado 
de busca pela segurança, vista no aspecto do ter. Assim, 
instala-se uma sociedade de risco, que é aquela que 
vive a situação de um perigo ainda desconhecido. Essa 
sociedade de risco gera uma relação de dominação com 
o Estado, e, quanto maior a sofisticação humana, menos 
liberdade o indivíduo terá no sistema como forma de 
ter acesso à segurança no mundo moderno (OLIVEIRA 
JUNIOR, 2007).

Fala-se muito em tolerância, no sentido de que se 
deve suportar o diferente, mas até mesmo quem tolera traz 
em si a raiz da superioridade em relação ao tolerado. O 
direito à diferença passou a ser entendido recentemente. 
Os grupos, dentro de suas peculariedades, integram a 
comunidade e se relacionam com os demais grupos, 
servindo de base para a sociedade. Talvez o melhor 
caminho que tenha surgido nos debates, atualmente, 
seja aquele traçado pela Colômbia, no sentido do 
reconhecimento do direito à diversidade, promovendo 
verdadeira revolução constitucional, abrindo espaço para  
o diálogo com todos os grupos sociais, respeitando a 
individualidade de cada grupo. Verifica-se, também, a 
mudança de paradigma na Bolívia e no Equador, onde já 
se fala em novo constitucionalismo.

Portanto, não se podem unificar os diferentes; o 
melhor caminho é o diálogo e a garantia de participação 
de todos, não se buscando a igualdade, pois não é 
possível, mas garantindo o próprio pluralismo.  

4 Ativismo judiciário

Identifica-se o ativismo através de decisões judiciais 
que extrapolam o mero âmbito legal, atingindo as 
atividades governamentais. As críticas têm sido feitas a esse 
tipo de decisões. Justificam-se pela atuação jurisdicional, 
sem que haja lei regulando a matéria, entendendo que a 
decisão que julga na abstração não aceita restrição. 

A matéria não é nova, sendo que desde o século XIX 
se discute o ativismo. 

Não se pode esquecer que, à medida em que 
há modificações de tipos de ações para a análise do 
Judiciário, as decisões, em consequência, serão outras, 
não se podendo declinar do dever de conhecimento e 
análise, em face ao princípio da  inafastabilidade.

de destruição em massa e a modificação dos polos 
hegemônicos, surgiu a necessidade, além das alianças, 
de um órgão supranacional (ONU) e, principalmente, 
a imprescindibilidade de proteção dos direitos mais 
fundamentais do ser humano. 

A civilização passou e passa por grandes 
modificações, com o impacto das guerras, o início de 
nova era da história, a Guerra Fria, tudo sinalizando 
que os conflitos socioculturais entre os povos estão se 
sobrepondo paulatinamente à busca pelo poder e pela 
riqueza. 

O mundo viveu sob a hegemonia europeia. A 
partir da invasão das Américas, com apossamento e 
escravização dos verdadeiros donos da terra - os índios 
-,  foi-se construindo no mundo o padrão europeu, que 
é monojurídico, ou seja, tem uma base jurídica comum, 
de estrutura uniformizada, numa negativa das diferenças 
(MAGALHÃES, 2011) 

Com a crise nos países da zona do euro, deve-se 
refletir se é possível o estabelecimento de normas sem se 
respeitarem as diferenças, sejam estas socioeconômicas, 
sejam culturais, ou se é preciso um remodelamento dos 
tratados. 

A história é cíclica e, por isso, é possível que essa 
hegemonia europeia esteja caminhando para o fim.

3 Multiculturalismo 

Nas relações entre o indivíduo e a sociedade, 
deve-se considerar que o ser humano, além do fator 
biológico e do psíquico, mostra como dominantes os 
fatores social e cultural. 

Cada sociedade apresenta traços próprios. Em 
Israel, por exemplo, em razão da religião que predomina, 
o pensamento do que seja certo ou errado é homogêneo. 
Há países islâmicos nos quais é aceitável o apedrejamento 
do adúltero.

No Brasil, onde se falam inúmeros idiomas, os 
nacionais e  os estrangeiros, há várias etnias, temos 
nacionalidades, religiões, línguas e tradições múltiplas 
e diversas. Mais que simplesmemente raças e aspectos 
morfológicos, há outras realidades sociais. É preciso 
considerar também que todas as etnias contribuíram para 
a formação social. Basta observar que o negro africano, 
ainda que trazido para cá, em razão do trabalho interagia 
com as demais pessoas e, assim, também influenciava 
na formação da sociedade. A luta dos quilombolas pela 
terra deve ser situada no tempo da escravatura para a 
compreensão de qualquer reivindicação.

A busca dos índios por território deve ser examinada 
com base no tempo da colônia, observando que a 
preservação da cultura indígena faz parte da identidade 
do País.

 A luta do MST deve ser considerada na questão 
da reforma agrária, porquanto, independentemente do 
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a inovação social. O ideal é que as decisões judiciais 
possam acompanhar todo o desenvolvimento social e 
garantir os direitos humanos.

O reconhecimento do direito das minorias e a 
convivência pacífica entre os grupos culturais devem 
constituir uma responsabilidade do Poder Judiciário, ao 
qual incumbe  manter a paz social.

A mudança de paradigma constitucional, tal como 
já feito em alguns países da América Latina,  indica o 
reconhecimento do multiculturalismo como rumo a ser 
seguido pela  sociedade e como realidade a ser observada 
no Judiciário brasileiro.
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O despertar dos direitos do homem é que fez essa 
diferença de atuar. Norberto Bobbio já falava em três 
gerações de direitos, sendo que já se fala na quinta.

O ativismo sempre foi praticado pelos tribunas. 
Ninguém vai negar que, quando um juiz determina 
ao governo o fornecimento de um medicamento, está 
ingressando no âmbito de políticas públicas de atuação 
e, principalmente, no orçamento, o que já constitui, por si 
só, um ativismo judicial.

Deve-se mudar o conceito de ativismo, para 
compreendê-lo como  consequência natural  da decisão 
que atinge as atividades de outro Poder, sem que isso 
signifique substituí-lo em sua atividade. 

O juiz não deve mesmo criar leis nem promover 
inovações sem fundamentos jurídicos. Mas nada impede 
que decida os novos pleitos com base nos novos direitos 
do homem e nos princípios universais de direito.

Toda essa atuação diz respeito ao grau de 
democracia em que se encontra o país. A professora 
Marilena Chauí observa que, na democracia, o conflito 
vivifica o regime político, não é um obstáculo, mas a 
própria constituição do processo democrático (CHAUÍ, 
2006). 

Assim, é perfeitamente possível compatibilizar 
a atuação com a moderação judicial que se traduz no 
equilíbrio e segurança do Judiciário. 

Essa mudança de postura não necessita de nova 
legislação. O preâmbulo da Constituição Brasileira 
deve irradiar-se para todos os demais artigos. O texto 
constitucional garante uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, de forma que se deve buscar a 
convivência civilizada entre os grupos diferentes. Portanto, 
a própria Constituição já definiu o multiculturalismo 
constituído por essa coexistência de várias raças e etnias 
no País.

É plausível juridicamente, desde logo, a construção 
de um consenso, abrindo espaços no Judiciário para 
os debates, bem como a conciliação e a mediação 
envolvendo grupos étnicos.

5 Conclusões 

O direito deve ser pensado como meio de realização 
da dignidade da pessoa humana. 

O juiz deve estar atento às transformações sociais, 
não podendo ficar atrás delas, entravando as decisões 
sem acompanhar as mudanças, mas também não pode 
estar muito na frente, porque não é função do Judiciário 

. . .
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dentre as quais as hipóteses de “pichação eletrônica”, 
“difusão de vírus” e “a pescaria e o estelionato com 
uso de redes”, em distinta e precisa observância ao que 
explicita o eminente Desembargador Fernando Neto 
Botelho (2011):

Essa engenharia do mal, que monopoliza o conhecimento 
(da computação sofisticada e dos protocolos de redes), 
cresce à sombra da impunidade gerada pela insuficiência 
regulamentar de desatualizados instrumentos legais do 
país, como o Código Penal de 2010. Para cuidar da nova 
realidade, só lei atualizada. A tecnologia, sozinha, não dará 
conta. Só a lei garante oportunidade de defesa e prova justa, 
próprias das Democracias amadurecidas. 

Nesse escopo, sem que se tenha a pretensão de 
esgotar o assunto, extremamente complexo, apenas 
pautamos em contribuir com e auxiliar em maior 
discussão do assunto em tela, tão usualmente corrente 
em nossa seara jurídica, pedindo vênia, como modo de 
maior compreensão, ao expor alguns tópicos de ordem 
técnico-informática.   

2 Hackers e crackers

Talvez reconhecidos como os grandes vilões 
criminosos na internet, sem poder afastar a figura de outras 
“tribos delitivas”, tem-se que o primeiro uso da expressão 
de hackear no mundo da informática foi de alguém 
que conhecia de modo muito detalhado um sistema 
operacional a ponto de poder obter desse sistema o que 
desejasse. Assim, um hacker seria simplesmente alguém 
que tivesse conhecimento detalhado desses sistemas 
operacionais e assim o utilizasse a seu livre talante, por 
óbvio sem autorização e às vezes sem conhecimento de 
seu legítimo detentor.

A grande verdade é que os hackers são muito bons 
e sabem escrever códigos que realmente funcionam. São 
pessoas que detêm um conhecimento acima da média, 
em níveis informáticos. São seres que conhecem quais 
são as falhas de um sistema operacional ou mecanismos 
(frutos do conhecimento e da informação) que permitem 
a invasão de plataformas alheias.

Já os crackers, cujo termo foi cunhado em 1985 
pelos próprios hackers, com o inequívoco objetivo de não 
serem confundidos, são aqueles que rompem a segurança 
de um sistema em busca de informações confidenciais com 
o objetivo de causar danos ou obter vantagens pessoais. 
Pode-se assegurar que, ao contrário dos hackers, os 
crackers manifestam, preponderantemente, intenções 
criminosas, em suas diversas espécies e modalidades.

Os cybercrimes e o cyberbullying - apontamentos 
jurídicos ao direito da intimidade e da privacidade

Adriano Roberto Vancim 1

José Eduardo Junqueira Gonçalves 2

Sumário: 1 Introdução. 2 Hackers e crackers. 3 Os vírus 
e a internet. 3.1 Outras artimanhas. 4 Da criminalidade 
virtual. 5 O ciberbullying.  6 Intimidade e privacidade na 
web. 6.1 Posição jurisprudencial. 7 Considerações finais. 
8 Referências bibliográficas.  

1 Introdução

Como cediço, inegável em tempos atuais a corrente 
prática delitiva por meio da internet, às vezes até como 
um novo meio instrumental de operacionalização do 
crime, às vezes o surgimento de uma nova modalidade 
de tipificação delitiva, o que recomenda maior estudo e 
aprofundamento desta eclosão criminosa que certamente 
não parará por aí.

A este respeito, incisivas são as práticas delitivas 
prescritas pelos hackers ou outros criminosos virtuais, 
que vez por outra se utilizam de diversas artimanhas 
de informática a perpetrar infrações aos direitos da 
personalidade, direito à intimidade e privacidade, e 
mesmo até ao direito de propriedade, sendo inúmeros 
os casos de fraude jurídica promovida pela internet 
ora capituladas como furto mediante fraude, ora como 
estelionato, a depender da real intenção deliberada e 
consciente na aferição da vantagem ilícita e do modus 
operandi.  

Como se não bastasse, também hoje cristalina 
a prática do bullying virtual, ou cyberbullying, que, em 
grande parte das vezes, se reveste de ato infracional 
passível de repreensão pelo Código Penal brasileiro ou 
mesmo, a depender da legitimidade, pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA, o que não descaracteriza 
sua inserção penal como cybercrime.

Por uma ou outra via jurídica, fato é que o Direito 
não pode se distanciar da finalidade primacial de 
pacificação e resolução da lide, muito menos encontrar 
impedimento a tanto, devendo ser utilizada, por ora, 
nossa legislação vigente, a coibir a crescente prática 
dessas infrações criminosas.

Por óbvio, entrementes, ante a assombrosa e 
reconhecida evolução tecnológica, outras modalidades 
de crime certamente permearão nossa esfera jurídica, 

1 Advogado licenciado. Servidor público vinculado ao Juizado Especial Cível e Criminal e Vara da Infância e Juventude da Comarca 
de Guaxupé/MG. Professor colaborador, conteudista da disciplina Direito Administrativo no curso de Pós-Graduação da Faculdade de 
Educação São Luís/SP. Autor de vários artigos jurídicos. Autor e coautor de obras jurídicas.
2 Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais. Diretor do Foro e Titular da Unidade Jurisdicional do JESP da Comarca de Guaxupé e Juiz da 
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guaxupé/MG. Membro da Academia Ourofinense de Letras e Artes. Ex-parecerista e Assessor 
Jurídico da Câmara Municipal de Ouro Fino/MG. Coautor da obra Ramalhete - Poesias reunidas. Ex-professor de ensino fundamental e 
médio com formação em Teologia pelo Instituto de Formação Cristã.
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percebido, muito conhecido também pelo nome em 
inglês, trojan horse. 

3.1 Outras “artimanhas”

Além das citadas modalidades em que o sistema 
operacional dos computadores são “atacados” por 
nefastos programas, podemos citar ainda, a título de 
exemplo corriqueiro, os spamming, spam, cookies, 
spywares, hoaxes, sniffers, phishing e keilogger.

Os spamming correspondem ao envio não 
consentido tampouco querido ou desejado pelo receptor 
de incessantes e inúmeras mensagens publicitárias por 
correio eletrônico a um número muitíssimo elevado de 
usuários da rede.

O spam consiste na prática de criar malas diretas 
com endereços eletrônicos copiados de forma escusa 
a fim de “bombardear” as caixas postais alheias com 
mensagens indesejadas.

Além dessa peleja jurídica com relação ao spam, 
onde o objeto é sua ilicitude, comumente, este método de 
web marketing é muito utilizado para propiciar invasões 
de sistemas operacionais, da mesma forma que os 
“cavalos de tróia” supracitados.

A seu modo, os cookies são pequenos arquivos de 
textos que são gravados no computador de determinado 
usuário, assim hospedados quando da visita a outros 
sites de comércio eletrônico. Assim, o usuário passa a 
ter o controle de forma a identificar o computador com 
um número específico e único, permitindo o acesso e 
obtenção de informações quanto ao reconhecimento 
de quem está acessando o site, de onde decorre e com 
que periodicidade com que é visitado, dentre outras 
informações que desejar.

Já o objetivo dos spywares é o envio de informações 
do computador do usuário da rede a outras pessoas 
desconhecidas, como programas espiões que são, seja 
por meio do acesso do servidor assim que o usuário está 
on-line, seja pelo envio de informações via e-mail.

Os hoaxes são e-mails que possuem conteúdos 
alarmantes e falsos, em boa parte das vezes apontando 
como remetentes empresas importantes no cenário 
nacional ou internacional, ou mesmo órgãos 
governamentais de reconhecida atuação administrativa e 
empresarial, às vezes até levando à prática de crime contra 
a economia popular (como as “correntes” e “pirâmides”), 
podendo, ainda, estar acompanhados por vírus. 

Por sua vez, os sniffers, também reconhecidos 
como programas espiões, visam basicamente rastrear e 
reconhecer o conteúdo e a leitura dos e-mails que circulam 
na rede mundial de computadores, em nítida e convicta 
afronta aos primados básicos à digressão normativa.

Os phishing podem ser definidos ou mesmo 
evidenciados como a emissão de e-mails enganosos, 
que induzem os destinatários a abrir um arquivo, 
contaminando o computador.  

Exemplificativamente, a descoberta de uma falha em 
determinado browser (que deixa o internauta desprotegido 
quando velejando pela rede) pode ser feita por alguém 
interessado em solucionar a questão de segurança, por 
mero repto intelectual, como, outrossim, pode ser feita 
por alguém com objetivos escusos, fraudatórios, de 
espionagem ou meramente vandálicos.

Conclusivamente, em termos distintos, o hacker 
é aquele que é atiçado exclusivamente pelo desafio 
intelectual de romper as defesas de um sistema 
operacional - e aí encerrar sua batalha mental, sem, 
contudo, deliberada intenção delitiva. Já o cracker pode 
ser diferenciado no sentido de que é ele quem inicia sua 
batalha quando do rompimento das defesas do sistema 
operacional sob ataque, tendo em vista a obtenção de 
benefícios para si ou para outrem, sempre em detrimento 
de terceiros, em nítida finalidade delitiva.

Muitas vezes, para conseguir seu objetivo, 
utilizam-se de programas especializados criados pelos 
próprios, conhecidos popularmente como “vírus”, 
conforme veremos a seguir. 

3 Os vírus e a internet

Vírus são simplesmente programas. Todos eles. No 
tipo mais comum de vírus eles são programas muitos 
pequenos e invisíveis. O computador (ou melhor dizendo, 
o sistema operacional), por si só, não tem como detectar 
a existência deste programa. Ele não é referenciado em 
nenhuma parte dos seus arquivos, ninguém sabe dele, e 
ele não costuma se mostrar antes do ataque fatal. 

Os vírus nada têm a ver, diretamente, com 
a internet. São programas que se instalam no seu 
computador quando você executa um programa já 
infectado, causando danos, e já existiam bem antes dela. 
Mas o crescimento da internet certamente contribuiu 
em muito para a disseminação dos vírus, pois facilitou 
enormemente a troca de arquivos entre computadores, 
o que antes era feito basicamente por meio de disquetes. 
Do mesmo modo que os vírus se propagam por meio de 
arquivos contaminados em disquetes, também o fazem 
através de arquivos transmitidos via internet. 

Um dos tipos mais utilizados para invasão de 
sistemas operacionais é o “cavalo de tróia”. O nome 
se deve a uma analogia ao poema clássico escrito por 
Homero - Ilíada, no qual os gregos, após anos de lutas 
infrutíferas com o intuito de transpassar as muralhas da 
antiga cidade de Tróia, ardilosamente se esconderam em 
um cavalo feito de madeira e com ele presentearam os 
troianos, conseguindo dessa forma invadir os domínios 
da cidade sem serem percebidos. 

Atualmente, o vírus com essa denominação, 
funcionando da forma como narrado acima, é um tipo 
de programa que, uma vez instalado em seu computador, 
proporciona uma maneira de alguém entrar sem ser 
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correspondente, ainda que em graus distintos, também está 
presente em todos os continentes; universalidade - integrantes 
de vários níveis sociais e econômicos já têm acesso aos 
produtos informatizados (que estão se popularizando cada 
vez mais); ubiquidade - a informatização está presente em 
todos os setores (públicos e privados) e em todos os lugares.

Dentro desse contexto, reconhece-se, como fator 
criminógeno, que a informática é permissiva quanto 
ao cometimento de novos delitos e potencializa outros 
tradicionais, exemplificando, o estelionato. Sendo assim, 
os crimes podem ser cometidos com o computador - 
the computer as a tool of a crime - e cometidos contra o 
computador (informações e programas nele contidos) - 
the computer as the object of a crime.

A conceituação de crimes digitais fornecida pelo 
autor Gustavo Testa Corrêa (2003, p. 69) é de “todos 
aqueles relacionados às informações arquivadas ou em 
trânsito por computadores, sendo esses dados acessados 
ilicitamente, usados para ameaçar ou fraudar”. Ao 
analisar essa definição, detecta-se que há menção aos 
crimes cometidos contra o computador, mas não só 
contra as informações e programas nele contidos, como 
também contra as informações e dados em trânsito 
por computadores, com o dolo de ameaça e fraude, 
não atingindo os crimes realizados com o computador, 
contudo, cujo bem tutelado pelo ordenamento jurídico é 
diverso, como ocorre com a pedofilia.

Em uma segunda corrente, Reginaldo César 
Pinheiro (2001, p. 18-9) classifica os crimes informáticos 
ou cibernéticos em três categorias: virtuais puros, mistos 
ou comuns.

O crime virtual puro seria toda e qualquer conduta ilícita 
que tenha por objetivo exclusivo o sistema de computador, o 
equipamento e seus componentes, inclusive dados sistemas. 
Crime virtual misto seria aquele em que o uso da internet é 
condição sine qua non para a efetivação da conduta, embora 
o bem jurídico visado seja diverso do informático, como, 
por exemplo, as transferências ilícitas de valores em uma 
homebanking ou no chamado salamislacing, onde o cracker 
retira de milhares de contas correntes, diariamente, pequenas 
quantias que correspondem a centavos e as transfere para 
uma única conta. Embora esses valores sejam ínfimos para 
o correntista, que, na maioria das vezes, nem se dá conta 
do furto, representam para o cibercriminoso uma expressiva 
quantia em seu montante. Por derradeiro, crime virtual 
comum seria utilizar a internet apenas como instrumento para 
a realização de um delito já tipificado pela lei penal. Assim, a 
Rede Mundial de Computadores acaba por ser apenas mais 
um meio para a realização de uma conduta delituosa. Se 
antes, por exemplo, o crime como o de pornografia infantil 
(art. 241 do ECA) era instrumentalizado por meio de vídeos 
ou revistas, atualmente, dá-se por salas de bate-papo, ICQ, 
como também pela troca de fotos por e-mail entre pedófilos 
e divulgação em sites. Mudou a forma, mas a essência do 
crime permanece a mesma.

Na visão de Ivette Senise Ferreira (2003, p. 69), 
a definição para crime de informática é “toda ação 
típica, antijurídica e culpável, cometida contra ou pela 

 Já os keilogger são programas que registram 
praticamente tudo o que é teclado e que aparece na tela 
do computador, geralmente com a finalidade de auferir 
senhas, mas podem, todavia, ser tolhidos pelo uso e 
instalação de anti-spywares e firewalls.

Assim, reconhecem-se sem pormenores diver sas 
fraudes cometidas mediante manipulação de computa-
dores, em boa parte com a manipulação de dados de 
“entrada” (subtração de dados), mediante a manipulação 
de programas, seja pelo aspecto modificativo ou até pela 
deturpação dos programas, com manipulação de dados 
de “saída” ou pela manipulação técnico-informática.  

Pode-se aduzir também a incessante prática de 
falsificações informáticas nas modalidades de falsificação 
do objeto (ao alterar dados de documentos rigidamente 
armazenados) ou falsificação do instrumento (hipótese 
em que o computador serve para efetuar falsificações de 
documentos, em geral, de uso comercial).

Não se pode olvidar, ainda, os correntes danos e 
modificações de programas ou dados do computador, 
fenômeno tratado como “sabotagem informática”, 
caso em que, sem nenhuma autorização a respeito, 
documentos ou programas são modificados em sua 
originalidade, às vezes pela introdução de vírus, 
pelo acesso não autorizado a sistemas de serviços e, 
substancialmente, pela reprodução não consentida e 
autorizada de programas informáticos de proteção.  

4 Da criminalidade virtual

Na década de 1960 apareceram os primeiros 
casos de crimes informáticos na imprensa e literatura 
científica. Foi divulgada pela primeira vez a utilização 
do computador para a prática de delitos, constituídos 
por manipulações, sabotagens, espionagem e uso 
exacerbado de computadores e sistemas. Após uma 
década do surgimento, iniciaram-se os estudos 
sistemáticos e científicos, com emprego de métodos 
criminológicos, estudando-se um número restrito de 
delitos informáticos denunciados, entre os quais alguns 
de grandes reflexos na Europa, por envolverem empresas 
mundialmente famigeradas.

Já em 1980 houve crescimento de ações criminosas 
incidentes em manipulações de caixas bancárias, 
pirataria de programas de computador e abusos nas 
telecomunicações, deixando transparecer vulnerabilidades 
que os criadores do processo não previram. Acresce-se 
aqui o delito de pornografia infantil na rede, comumente 
disseminado na época.

 Essa criminalidade, no entender de Luiz Flávio 
Gomes (2003, p. 68-9):

conta com as mesmas características da informatização 
global: transnacionalidade - todos os países fazem uso da 
informatização (qualquer que seja o seu desenvolvimento 
econômico, social ou cultural); logo, a delinquência 
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e substanciais da norma penal, com a ressalva de que 
também se mostra necessário, com redobrada permissão, 
o uso da interpretação adaptativa e teleológica a se 
atingir o viés objetivo jurídico enquanto do aguardo da 
resolução definitiva do Projeto de Lei nº 84/99 (Lei de 
Cybercrimes).

5 O ciberbullying

Inegavelmente reconhecido como hipótese de 
cometimento de violência física, moral e psicológica 
entre crianças e adolescentes, inicialmente disseminadas 
apenas no âmbito escolar, o bullying praticado pela 
internet vem espantosamente aumentando a cada 
dia que passa, sobretudo pela irrestrita facilidade de 
acesso às ferramentas disponíveis nos modernos meios 
de comunicação.

Assim, essa reconhecida expressão inglesa é 
utilizada para qualificar comportamentos agressivos de 
forma intencional e repetitiva, sem que, todavia, esse 
nefasto comportamento transgressivo apresente qualquer 
plausível motivação específica e justificável, muito ao 
revés, apenas se arrima no fato de se maltratar, intimidar, 
humilhar ou mesmo amedrontar vítimas, como puro e 
único “objeto de diversão”.

A forma em que traduzida pela internet vem hoje 
sendo o modo mais usual de ocorrência, já que possibilita 
que agressões sejam provindas e praticadas anonimamente 
ou, quando no máximo, que seu praticante se camufle e 
esconda sua identidade por apelidos, tal como corrente 
por meio de messenger, e-mail, orkut, facebook e outros 
sítios de relacionamento.

Com o crescimento desenfreado, reflexos jurídicos 
vão se desencadeando gradativamente, exigindo incisiva 
resolução pela aplicação da legislação vigente, seja de 
ordem civil, seja de ordem penal, sem olvidar, nesse 
desiderato, a aplicação das disposições normativas do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Conforme destacado por Márcio Morena Pinto 
(2011, p. 01), 

sem pretensos exageros, a rede internet tornou-se um verdadeiro 
paradigma para a rede de informação, uma forma universal 
caracterizada pela heterogeneidade e fluidez incessante, o 
que torna cada vez mais difícil encontrar um sentido global 
que permita circunscrever toda a fenomenologia do novo a 
uma suposta dominação. Daí a importância de se estabelecer 
um ramo jurídico com diretrizes próprias, produzindo-se 
reflexões jurídicas abrangentes e sistemáticas, tencionando 
esclarecer as novas práticas geradas com o advento da 
rede, legitimando-as e conduzindo-as gradativamente a uma 
possível regulamentação.   

A título penal, dependendo por óbvio da intenção 
do agressor, sua prática pode ser tipificada como hipótese 
de crime de ameaça, racismo, injúria, calúnia, difamação 
ou até lesão corporal. Em sede de aplicação do ECA, 
perfeitamente admissível a aplicação dos crimes descritos 
nos arts. 240 e 241-A, donde se verifica a busca pela 

utilização de processamento automático de dados 
ou sua transmissão”. O conceito de ação funda-se 
em comportamento humano comissivo ou omissivo 
correspondente ao modelo previsto em lei como crime 
(típico), com a respectiva penalidade, atentado ao 
princípio da legalidade que direciona o Direito Penal, 
acrescendo-se o conceito de crime se a conduta ilícita 
e a responsabilidade penal puderem ser atribuídas ao 
agente. 

 A autora adota a classificação proposta por Hervé 
Croze e Yves Biscunth (2003, p. 69), na qual os crimes de 
informática se distinguem em duas categorias:

1) os atos dirigidos contra um sistema de informática, 
por qualquer motivo, verdadeiro núcleo da criminalidade 
informática, por se tratar de ações que atentem contra o 
próprio material informático (suportes lógicos ou dados 
dos computadores); 2) os atos que atentem contra os 
valores sociais ou outros bens jurídicos, cometidos através 
de um sistema de informática, que compreenderia todas 
as espécies de infrações previstas em lei penal.

 Entrementes, cabe ressaltar a preocupação 
existente acerca da tipificação jurídico-legal em que 
se inserem os crimes praticados na web, bem assim a 
correspondente imputação delitiva, a ponto de se admitir, 
por parte da doutrina, que nosso atual modelo penal se 
encontra desprovido de mecanismo jurídico regulador e 
sancionador de tais condutas, conforme assinalamos. 

A respeito, outra não é a lição de Cecílio da Fonseca 
Vieira Ramalho Terceiro (2011, p. 01):

Denota-se que, para a sua caracterização, o crime necessita 
de: a) uma tipificação expressa como crime por lei; b) 
conduta (comissiva ou omissiva); c) que, sendo expressa 
como tal, esteja válida ou apta a surtir efeitos perante todos 
(erga omnes). Diz-se, assim, que é o tipo penal, ou seja, a 
conduta considerada como atentatória à norma.

Pressupõe e escora tal posicionamento o fato de que 
se faz necessária a tipificação específica em norma penal 
da capitulação jurídica correspondente, em observância 
ao princípio maior da legalidade penal, pelo qual não há 
crime sem lei anterior que o preveja.

 Ainda em contínuo ensinamento, assim pondera o 
mesmo e renomado autor:

A teoria da tipicidade visa classificar as condutas humanas 
em normas penais proibitivas, ou, como preferem alguns 
doutrinadores, em normas negativas, incriminando todos 
os fatos que possam estar desviados de uma conduta aceita 
socialmente. Tudo, tendo como paradigma principal, os 
critérios de censurabilidade da sociedade, formalizando essas 
ações na legislação criminal. Para os transgressores dessas 
normas, impõe-se uma sanção penal, que é geralmente a 
pena privativa de liberdade (2011, p. 02).

Portanto, mister maior análise, mesmo até como 
maneira de detida compreensão acerca da tipificação e 
imputabilidade respectiva, como mandamentos primários 
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Como modo elucidativo, assim leciona Taís 
Gasparian (2003, p. 37):

a questão da privacidade, no mundo virtual, adquire então 
uma dimensão maior: a privacidade na Internet é mais 
privativa do que no mundo real, e sua violação representa 
um enorme dano, como se a invasão se operasse no ego da 
própria pessoa.

Entrementes, cabe assinalar como precisão os 
aspectos da intimidade e da privacidade do ser humano. 

Nesse jaez, cabe o registro de Tércio Sampaio 
Ferraz (2003, p. 31): 

a intimidade é o âmbito do exclusivo que alguém reserva para 
si, sem nenhuma repercussão social, nem mesmo ao alcance 
de sua vida privada que, por mais isolada que seja, é sempre 
um viver entre os outros (na família, no trabalho, no lazer em 
comum). Não é um conceito absoluto de intimidade, embora 
se possa dizer que o seu atributo básico é o estar só, não 
exclui e segredo e a autonomia. Nestes termos, é possível 
identificá-la: o diário íntimo, o segredo sob juramento, as 
próprias convicções, as situações indevassáveis de pudor 
pessoal, o segredo íntimo cuja mínima publicidade constrange.

Já a privacidade, para o mesmo autor: 

trata-se de situações em que a comunicação é inevitável 
(em termos de relação de alguém com alguém que, entre si, 
trocam mensagens), das quais, em princípio, são excluídos 
terceiros. Seu atributo máximo é o segredo, embora inclua 
também a autonomia e, eventualmente, o estar só com 
os seus [...]. A vida privada pode envolver, pois, situações 
de opção pessoal (como a escolha do regime de bens no 
casamento), mas que, em certos momentos, podem requerer 
a comunicação a terceiros (na aquisição, por exemplo, de 
um bem imóvel). Por aí ela difere da intimidade, que não 
experimenta esta forma de repercussão (2003, p. 31).

Pode-se assim inferir que a intimidade é o que 
cada indivíduo guarda para si, dentro de si e consigo 
próprio, sendo seu momento de foro íntimo pessoal; não 
se confundindo de maneira alguma com a privacidade, 
já que esta pode ser perfeitamente compartilhada com 
pessoas conviventes ao redor, seja em qualquer setor de 
comunidade ou convívio social em que permeado. 

Por tal, vem sendo delineado constantemente 
entendimento quanto ao resguardo desses direitos, como 
modo de proteger direitos da personalidade humana, 
inatos por natureza, sendo que condições físicas e morais 
do ser humano não serão observadas e transparecidas a 
toda e qualquer pessoa.

Está-se então totalmente imune a ter direito à 
intimidade e privacidade violados, bem como amplamente 
protegidos? Seria forçoso, em princípio, referendar tais 
assertivas de forma absoluta entre o extremo díspare 
existente entre a evolução tecnológica, e principalmente a 
internet, e a ciência jurídica Direito, haja vista que, sendo 
o Direito instrumento regulador de fatos sociais, estes são 
tutelados no momento oportuno em que vão eclodindo.

proteção maior, como bem jurídico tutelado, da liberdade 
e dignidade da criança ou do adolescente.

Na seara civil, todo e qualquer ato desabonador 
danoso pode ensejar a aplicação indenizatória, mormente 
pelo ocasionado abalo moral, como modus operacional 
e educacional a balizar o infortúnio. Registre-se até a 
posição pela qual em casos que tais a responsabilização 
sopesaria cunho objetivo, não havendo que se comprovar 
o dolo como elemento caracterizador da ofensa.     

A toda sorte, mister o combate jurídico desta 
ofensiva prática delitiva, tal como corrente em outros 
ordenamentos, dentre eles o direito norte-americano e, 
entre nós, antecipadamente louvado pela Lei Estadual 
nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, editada pelo 
Estado de Santa Catarina, que propõe a instituição de um 
“Programa de Combate ao Bullying”.

6 Intimidade e privacidade na web

A questão acerca do direito à intimidade e privacidade 
na internet vem sendo amplamente discutida e debatida 
em tempos atuais, com o fito de proibir e solucionar 
problemas dele emergidos, que invariavelmente vêm 
ensejando a aplicação de responsabilização civil como 
modo de resolução da indisposta ofensa, bem assim, em 
grande parte das vezes, os crimes na web vem a afrontar 
tais direitos.

Em que pese ter sido inculcada a errônea idéia 
de que a internet simboliza um meio anônimo, como 
“anarquismo virtual”, por meio do qual as pessoas 
que nela “navegam” são totalmente desconhecidas e 
imaginárias, principalmente de impossível identificação, 
o direito a estar só, o privilégio e a autoconsciência têm 
sido, frequentemente, objeto de violação por meio de 
várias artimanhas informáticas, passíveis de verificação.

Stefano Rodotá (2000, p. 120) traz a lume a 
problemática: 

Tem-se a sensação de que cresce a distância entre o mundo 
velocíssimo da inovação tecnológica e o mundo lentíssimo 
da proteção sócio-institucional. Quase a todo momento 
percebe-se a rápida obsolescência das soluções jurídicas 
reguladoras de um determinado fenômeno técnico, destinadas 

de um problema apenas.

Fundado e robustecido na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, no Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos e no Pacto de São José da Costa Rica; 
nossa Constituição da República dispõe ser inviolável a 
intimidade e a privacidade, assegurada a quem tenha tais 
direitos violados, dano material e/ou moral decorrente de 
sua violação (art. 5º, X).

A concepção de liberdade do ser humano está 
indiscutivelmente amparada no ordenamento jurídico 
brasileiro, de forma que toda e qualquer violação ao 
status constitucional da intimidade e privacidade ensejará, 
de outra parte, consequências àquele que aleatoriamente 
transgredir o conceito.
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e classificação a tais direitos, mencionando como direitos 
da personalidade a defesa à integridade física, intelectual 
e moral, comportando a proteção à vida humana, aos 
alimentos, ao próprio corpo, à liberdade de pensamento, 
à liberdade civil, à honra, à imagem, à identidade pessoal 
e familiar, dentre vários outros dos quais não cabe aqui 
analisar, em vista do objetivo perquirido com o presente 
trabalho.  

 Pode-se acentuar que os direitos da personalidade 
possuem como arrimo em nossa Constituição Federal a 
salvaguarda à dignidade da pessoa humana, de sorte 
que, nos termos aduzidos pela professora Maria Helena 
Diniz (2003, p. 119): 

reconhece-se nos direitos da personalidade uma dupla 
dimensão: a axiológica, pela qual se materializam os 
valores fundamentais da pessoa, individual ou socialmente 
considerada, e a objetiva, pela qual consistem em diretos 
assegurados legal e constitucionalmente, vindo a restringir a 
atividade dos três poderes, que deverão protegê-los contra 
quaisquer abusos [...].  

Assim é que, nas palavras de Ênio Santarelli Zuliani 
(2002, p. 45), em citação a Roberto Rosas, outro não é o 
posicionamento senão em referendar que 

a Constituição Federal deu apoio ao Código Civil como ius 
civile, como uma sobrevida para tutelar o fundamento da 
dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição Federal). E o 
fez porque o processo constituinte tratou do indivíduo como 
seu maior fundamento, uma tendência de socialização do 
Direito. 

Destoa, assim, que a tutela dos direitos da 
personalidade corresponde e eleva cada vez mais o 
fundamento constitucional da dignidade da pessoa 
humana, amparados, igualmente, em diversos princípios, 
hoje tão profundos e acolhidos nesta nova era jurídica 
denominada “Pós-Positivista”, dentre os quais o direito à 
intimidade e privacidade.

6.1 Posição jurisprudencial

A respeito, em superior instância vêm sendo repelidas 
tais práticas delitivas e afrontosas, cuja resolução na 
esfera civil bem acaba por culminar na responsabilização 
e consequente aplicação de indenização a título de 
dano moral.

Assim, exemplificativamente:
 

Indenização. Dano moral. Ofensas através de site de relacio-
namento na internet. Responsabilidade civil objetiva. Teoria 
do risco. Dever de indenizar. Quantum indenizatório. Fixação. 
- O provedor de serviço de internet, ao disponibilizar espaço 
em sites de relacionamento virtual, em que seus usuários 
podem postar qualquer tipo de mensagem, sem prévia fisca-
lização, e, ainda, com procedência, muitas vezes, desconhe-
cida, assume o risco de gerar danos a outrem, sendo de se 
aplicar a eles a teoria do risco. O parágrafo único do art. 927 
do Código Civil adota a teoria do risco, estabelecendo que 

Corroborando, límpida é a posição de Danilo César 
Maganhoto Doneda (2000, p. 118-119), para quem 

a facilidade com que podem e cada vez mais poderão ser 
obtidas informações pessoais lança, porém, uma sombra 
sobre a privacidade, capaz de gerar, como potencial 
conseqüência, a diminuição da esfera de liberdade do ser 
humano. Numerosos outros fatores agregam-se, o que 
pode ser exemplificado pelos efeitos da pesquisa atualmente 
realizada pelo Projeto Genoma, destinado a mapear o código 
genético e humano e, assim, proporcionar um tratamento que 
de outra forma seria impossível para diversas patologias. O 
uso indiscriminado de informações genéticas pessoais, obtidas 
graças à técnica desenvolvida pelo projeto, por potenciais 
empregadores, em um único exemplo, pode determinar a 
exclusão incontinenti desta pessoa do mercado de trabalho 
e mesmo privá-la de uma vida digna se por acaso possuir 

predisposição genética para determinada doença.

Objetivando incessantemente prevenir e coibir 
sempre que situações como a apresentada possam 
emergir e levar à tona informações personalíssimas ao 
direito do indivíduo, ocasionando insuportáveis condições 
indignas e injustas, é que aspectos da intimidade e da 
privacidade na internet se tornaram uma tônica de 
remodelamento do aparelho jurídico pátrio.

 Pela normatização esculpida pelo Código Civil, 
foram contemplados e elevados tais direitos à condição 
de direitos à personalidade, o que significa dizer que estes 
são imutáveis, irrenunciáveis e inalienáveis.

Não obstante os direitos subjetivos à personalidade 
terem sido tutelados juridicamente desde a antiguidade, 
como, por exemplo, em Roma e Grécia, onde se 
punia com vigor ofensas físicas e morais à pessoa, 
respectivamente pelos institutos da actio injuriarum e dike 
kakegorias, somente após o advento do atual Codex 
Civil é que tais direitos foram reconhecidos e elevados 
à específica proteção jurídica, como direito subjetivo de 
cada pessoa em defender o que lhe é próprio, outrora 
não especificado pelo Código Civil de 1916.

 Bem por isso se mostrava a larga preocupação 
em normatizar tais direitos, sem olvidar, entretanto, que 
a doutrina e jurisprudência já os mencionavam como 
“direitos inatos”, “inerentes à pessoa humana” ou 
“primordiais”, dos quais não se podia negar sua existência 
e efeito jurídico deles emergidos, ao ser transcrito no item 
17, c, da exposição de motivos do atual Código Civil, que 

todo um novo capítulo foi dedicado aos Direitos da 
Personalidade, visando à sua salvaguarda, sob múltiplos 
aspectos, desde a proteção dispensada ao nome e à imagem 
até o direito de se dispor do próprio corpo para fins científicos 
ou altruísticos. Tratando-se de matéria de per si complexa e 
de significação ética essencial, foi preferido o enunciado de 
poucas normas dotadas de rigor e clareza, cujos objetivos 
permitirão os naturais desenvolvimentos da doutrina 
e jurisprudência.

O saudoso mestre R. Limongi França (1975, p. 411) 
foi quem detalhadamente apresentou inigualável estrutura 
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sua ascensão na web, tal como hodiernamente vem 
ocorrendo com o bullying virtual.

 Em que pese a inexistência de legislação penal 
específica, o Direito vem respondendo com celeridade e 
mesmo eficiência às demandas criminosas eclodidas, não 
se podendo olvidar a necessidade de capitulação jurídica 
de novas hipóteses delitivas que vêm sendo perpetradas 
pela web, o que se espera pela aprovação e publicação 
do Projeto de Lei nº 84/99.

 Corretamente, não se mostra de boa técnica 
que o indivíduo que se sirva da internet de boa-fé 
e legitimado a exercer seus direitos essenciais sofra 
pela incúria que em nada teve correlação delitiva, 
razão por que afirmativamente vem sinalizando a 
doutrina e jurisprudência em atribuir ao site-provedor a 
responsabilização em casos que tais, hoje ainda mais 
presente nas situações em que há intensa participação 
dos hackers ou dos crackers.

Prevalece, pois, a mantença dos direitos da 
personalidade, em consonância com a intimidade e 
privacidade, que em nenhuma situação ou circunstância 
admite seu acoitamento. Pela aplicação do instituto 
da reparação civil, esculpida pelo Codex Civil e pela 
Constituição da República, nosso País vem dando um 
grande salto no que concerne à obstaculização de 
transgressões lesivas pela internet, destacando-se, a 
toda evidência, a força imperativa advinda de nosso 
ordenamento jurídico.

Uma vez mais, apenas cabe frisar que nosso País 
vem se destacando e se fortalecendo no combate às 
transgressões criminais expostas e correntes na web, muito 
embora esteja à míngua de uma legislação específica.
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Além disso, tal estatuto de direitos está consagrado 
em diversos tratados internacionais. Assim, adiante, 
trataremos dos princípios constitucionais que entendemos 
mais relevantes no que tange à proteção do acusado e à 
garantia de um desenvolvimento processual penal justo 
e equânime.

Advirta-se que há inúmeros outros princípios 
constitucionais que convergem para a proteção da pessoa 
humana e do cidadão, garantindo-lhes uma vasta gama 
de direitos e garantias individuais. O estudo de todos 
estes princípios poderia ocupar centenas de páginas, o 
que fugiria aos objetivos desse trabalho.

É verdade que a proteção à integridade física, à 
vida, à proibição da tortura, tudo isso encontra amparo 
constitucional em diversos ordenamentos jurídicos. Há 
regras e princípios de proteção ao condenado, como a 
vedação de penas cruéis, a individualização da pena, a 
humanização das penas, entre outros. Porém, tratamos 
agora dos princípios básicos de proteção do acusado, e 
não do condenado por algum crime. 

Nessa esteira, pelo menos cinco princípios serão 
especialmente tratados, quais sejam: a) a dignidade da 
pessoa humana; b) a presunção de inocência; c) a ampla 
defesa e o contraditório; d) o devido processo legal e; e) 
o direito ao silêncio.

Nas diversas constituições dos diversos países 
politicamente democráticos não será incomum encon-
trarmos um rol de direitos e garantias individuais destinado 
à proteção do cidadão contra o poder do Estado.

Mormente em se tratando de acusados da prática 
de um crime, tais preceitos constitucionais assumem 
papel importantíssimo na proteção contra os excessos, 
seja na atividade de investigação, seja no curso do 
processo penal.

Assim relata Ionilton Pereira do Vale:

Nas democracias mesmo os criminosos são sujeito de 
direitos. Não perdem essa qualidade, para se transformarem 
em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas 
beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade3. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil, 
aqueles princípios estão dispostos no artigo 1º, inciso III, 
em que dignidade da pessoa humana é fundamento da 
República; no artigo 5º, inciso LVII, que estabelece que 
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória”, garantindo a 
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1 Introdução

O acusado é sujeito de direitos e deveres 
processuais e, como tal, tem ao seu amparo uma série de 
disposições legais que buscam lhe garantir uma posição 
processual que lhe permita defender-se da imputação 
penal, facultando-lhe instrumentos legais para contribuir 
com a decisão final do processo. Ou seja, a estrutura do 
processo penal no Estado Democrático de Direito concede 
ao acusado o poder de influenciar na decisão judicial.

Com efeito, a própria noção de estado democrático 
e de proteção aos direitos individuais está diretamente 
ligada à premissa de que o direito penal e o processo 
penal devem garantir o mínimo de proteção ao cidadão, 
mesmo quando este seja suspeito ou acusado pela prática 
de um crime. 

Afirmou Schaefer: “A qualidade da civilização de 
uma nação pode ser largamente medida pelos métodos 
que usa na aplicação da sua lei penal”.1 

O estatuto de direitos e deveres dos acusados, em 
geral, tem seu arcabouço não apenas na norma infra-
constitucional, mas também, e sobretudo, tem origem 
constitucional, porquanto, como já dito, “os modelos 
democráticos de processo penal assumem directamente 
uma intrínseca conformação constitucional”2. 

* Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Graduado pela UFMG. Mestrando em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade 
de Lisboa. e-mail: gandra.thiago@gmail.com; thiago.gandra@tjmg.jus.br
1  SCHAEFER. Federalism and state criminal procedure. 70 Harv.L.Rev. 1, 26 (1956) apud WARREN, Earl. Homem prevenido. Os direitos de 
Miranda. In: Revista Sub Judice - Justiça e Sociedade, março, 1995, p. 64.
2 GASPAR, Antônio Henrique. As exigências da investigação no processo penal durante a fase de instrução. In: Que futuro para o direito 
processual penal? Simpósio em homenagem a Jorge Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal português. 
Coimbra: Coimbra, 2009, p. 87.
3 VALE, Ionilton Pereira do. Princípios constitucionais do processo penal, na visão do Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Método, 2009, 
p. 182.
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relevo como proteção aos direitos da personalidade, bem 
como, enquanto dignidade social, garante a igualdade 
entre as pessoas. Também, no artigo 41 estabelece que 
a dignidade humana é um dos limites da livre atividade 
econômica. No artigo 111 está garantido o contraditório 
e a ampla defesa, com os meios de prova a eles inerentes, 
sendo expresso o artigo 24, no sentido de que a defesa 
é um direito inviolável. A presunção de inocência está 
consagrada no artigo 27, em que ninguém pode ser tido 
como réu [sic, culpado] sem a condenação definitiva. O 
devido processo legal também está garantido na redação 
do artigo 24, que afirma que a ‘jurisdição’ atua segundo 
o justo processo regulado pela lei. 

Também, quanto ao direito ao silêncio do acusado, 
ensina a doutrina que 

embora a Constituição italiana não reproduza expressamente 
o princípio nemo tenetur se detegere, entende-se que ele se 
insere no direito à autodefesa, tutelado no art. 24, n. 2, do 
texto constitucional, na perspectiva de não-colaboração e 
ainda na presunção de não culpabilidade (art. 27, n. 2, do 
mesmo texto). [...] O Código de Processo Penal em 
vigor estabeleceu, no Título IV, dedicado ao acusado, 
algumas disposições que refletem o posicionamento 
do legislador quanto ao nemo tenetur se detegere. 
[...] Algumas regras foram estabelecidas para evitar 
qualquer fraude com relação aos direitos e garantias 
do acusado, inclusive a faculdade de não responder 
ao interrogatório5.

A Constituição Espanhola, por sua vez, estabelece 
em seu artigo 10, item 1, que a dignidade da pessoa e os 
direitos que lhe são inerentes são fundamentos da ordem 
política e da paz social; no artigo 24, item 1, assegura 
o direito de defesa ao afirmar que ninguém poderá 
estar indefeso em juízo; no artigo 24, item 2, garante o 
direito de não produzir-se prova contra si mesmo (direito 
ao silêncio), bem como estabelece o devido processo 
legal e o contraditório, de modo a se garantir a regular 
tramitação do processo com todas as garantias a ele 
inerentes, consignando o direito de produzir os meios de 
provas pertinentes à defesa.

Por fim, a Constituição dos Estados Unidos da 
América, na Emenda V, expressamente garante que 
ninguém pode ser obrigado a fazer prova contra si 
mesmo (direito ao silêncio) e que deve ser observado o 
devido processo legal para que alguém seja privado de 
sua liberdade ou de seus bens.

Vencido esse breve escorço histórico em relação 
a diversos textos constitucionais, passemos à análise 
daqueles cinco princípios. 

presunção de inocência; no artigo 5º, inciso LV, pelo qual 
“aos acusados em geral são assegurados o contraditório 
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”; 
no artigo 5º, inciso LIV, em que é expresso no sentido de 
que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal”; e no artigo 5º, inciso LXIII , 
em que restou consagrado o direito ao silêncio, na medida 
em que “o preso será informado de seus direitos, entre os 
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 
assistência da família e de advogado”.

A Constituição da República Portuguesa, nos artigos 
1º, 13º, item 1, 26º, itens 2 e 3, 67º, item 2, alínea e, e 
206º, trata da dignidade da pessoa humana em diversos 
aspectos, tanto como base da República Portuguesa, 
tanto como conceito inerente à igualdade social e ao 
direito pessoal,  bem como inserido no contexto de 
proteção à família e, especialmente, na salvaguarda da 
dignidade humana nos tribunais;  no artigo 32º, item 
2, estabelece que todo “argüido se presume inocente 
até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, 
devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com 
as garantias de defesa”; no artigo 32º, itens 1, 5 e 10, 
dita que “o processo criminal assegura todas as garantias 
de defesa”, bem como que a audiência de julgamento 
e os atos instrutórios estão “subordinados ao princípio 
do contraditório” e que “são assegurados ao argüido os 
direitos de audiência e defesa” e; no artigo 20º, item 
4, assegura-se que todos têm direito a uma decisão 
em prazo razoável e “mediante processo equitativo”, 
garantindo-se o devido processo legal. Por fim, quanto 
ao direito ao silêncio, o mesmo não se encontra 
expressamente previsto na Constituição Portuguesa. 
Todavia, doutrina e jurisprudência o reconhecem como 
princípio constitucional implícito. 

Nesse sentido, vale colacionar:

Ao contrário de outras Leis Fundamentais, a Constituição 
da República Portuguesa (CRP) não tutela expressamente o 
nemo tenetur. A consagração expressa no princípio surge no 
Código de Processo Penal (CPP), na vertente do direito ao 
silêncio (arts. 61º, nº 1, al. d), 132º, nº 2, 141º, nº 4, a), e 
343º, n. 1, do CPP). Maugrado (sic) a ausência de previsão 
na CRP, tanto a doutrina como a jurisprudência portuguesa 
são unânimes quanto à natureza constitucional implícita do 
nemo tenetur. […] O princípio nemo tenetur goza de consa-
gração constitucional implícito no Direito português [...], e 
desdobra-se numa série de corolário, o mais importante dos 
quais é o direito ao silêncio4. 

Assim, também não é diferente a Constituição da 
República Italiana. Em seus artigos 2º e 3º, inseridos dentre 
os direitos fundamentais, a dignidade humana ganha 

4  DIAS, Augusto Silva. RAMOS, Vânia Costa. O direito à não auto-inculpação (Nemo tenetur se ipsum accusare) no processo penal e contra-
-ordenacional português. Lisboa: Coimbra Editora, 2009, p. 14-15.
5 QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo (o princípio nemo tenetur se detegere e suas decorrências no 
processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 127.
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a solução deve sempre pender para a garantia do 
desenvolvimento humano individual, social e econômico.

A dignidade humana significa que o ser humano, 
diferentemente das coisas, é um ser que deve ser tratado 
e considerado em si mesmo, e não como meio para se 
obter um resultado. Por ser racional, a pessoa tem a capa-
cidade de viver autonomamente e de guiar-se pelas suas 
próprias escolhas racionais9.

Tratando-se de investigar o valor probatório das 
declarações do acusado em processo penal, é evidente 
que a inviolabilidade física e psíquica do mesmo, 
como corolário da dignidade humana, é questão de 
suma importância.

É o reconhecimento do direito à dignidade enquanto 
ser humano que veda simplesmente desfazer-se da 
condição humana do acusado para tratá-lo como mero 
objeto da relação processual.

Portanto, todo procedimento capaz de violar a 
integridade física, psíquica, moral ou psicológica do 
acusado atenta contra a dignidade humana e deve ser 
coibido e a ele deve ser garantido o direito de se defender 
da forma como lhe aprouver, seja mantendo o silêncio, 
seja exercendo o direito de ser ouvido.

2.2 Presunção de inocência

O princípio da presunção de inocência ou estado 
de inocência tem sua origem nas idéias iluministas que 
encamparam as revoluções sociais do século XVIII, 
especialmente na Revolução Francesa de 1798, tendo 
sido incorporado na Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, em seu artigo 9º, que estabelece: 

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été 
déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, 
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa 
personne doit être sévèrement réprimée par la loi10. 

Beccaria, em seu clássico Dos delitos e das penas, 
ensinava que um homem não pode ser considerado 
culpado antes da decisão do juiz11.

Não foi diferente a Convenção Americana de 
Direitos Humanos/OEA, que, em seu artigo 8º, número 
2, dispõe que “toda pessoa acusada de um delito tem 
direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for 

2 Princípios básicos

2.1 Dignidade da pessoa humana

Ingo Wolfgang Sarlet, citado por Kildare Carvalho, 
conceitua a dignidade humana como

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consi-
deração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamen-
tais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venha a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação 
ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão com os demais seres humanos6.

O princípio da dignidade da pessoa humana bem 
poderia ser chamado de um superprincípio de direito. Isso 
porque parte do pressuposto de que todo o ordenamento 
jurídico deve ter como último fim a proteção do ser 
humano e a sua realização tanto individualmente quanto 
como um ser social.

Segundo Canotilho 

concebida como referência constitucional unificadora de 
todos os direitos fundamentais, o conceito de dignidade da 
pessoa humana obriga a uma densificação valorativa que 
tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitu-
cional e não uma qualquer idéia apriorística do homem, não 
podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa 
de direitos pessoais tradicionais - como o direito à vida, à 
integridade física e moral, etc. - esquecendo-a nos casos de 
direitos sociais, ou invocá-la para construir uma teoria do 
‘núcleo da personalidade’ individual, ignorando-a quando se 
trate de direitos econômicos, sociais e culturais.7

Por sua vez, Jorge Miranda afirma que os direitos 
e garantias individuais têm seu fundamento ético na 
dignidade da pessoa humana e que nela repousa a 
Constituição Portuguesa, “na concepção que faz da 
pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado”8.

Portanto, muito mais do que simples proteção 
individual, a dignidade humana deve ser entendida 
sob o prisma de que todo sistema jurídico tem um 
único destinatário, que é o ser humano e, portanto, na 
interpretação das normas que compõem esse sistema, 

6 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, p. 59-60 apud CARVALHO, 
Kildare Gonçalves. Direito constitucional. Teoria do estado e da constituição. Direito constitucional positivo. 15. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2007, p. 549. 
7 CANOTILHO, J. J. Gomes. MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada, 1.º Volume. Coimbra: Coimbra, 1984, p.70 
apud GONÇALVES, Fernando. ALVES, Manuel João. A prova do crime. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 42.
8 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, t. 4, p. 166-168, apud CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. Teoria do 
estado e da constituição. Direito constitucional positivo. 15. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 549. 
9 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. Teoria do estado e da constituição. Direito constitucional positivo. 15. ed. rev. ampl. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 546-547. 
10 Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda 
da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei.
11 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução: José Faria Costa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de 
Educação, 1998.
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O Código de Processo Penal brasileiro é expresso 
no sentido de que a prova da alegação incumbe a quem 
a fizer, como se vê da leitura do artigo 156 daquele 
diploma legal.

Diante desse contexto, estando, como regra, o ônus 
da prova no processo penal a cargo da acusação, não 
há como querer obrigar o acusado a falar, seja em juízo, 
seja fora dele.

Consequentemente, mantendo-se em silêncio o 
acusado e não havendo provas do crime, pairando 
a dúvida sobre a autoria e a materialidade do delito, 
a absolvição será a decisão mais adequada ao caso, 
consagrando o princípio in dubio pro reo.

2.3 Direito ao silêncio

Quanto ao direito de calar ou direito ao silêncio, o 
mesmo decorre do princípio do nemo tenetur se detegere, 
ou seja, o direito de não produzir prova contra si mesmo, 
isto é, o direito de não autoincriminação.

Ninguém poderá, então, ser obrigado a falar 
em juízo ou fora dele; e, feita a opção pelo silêncio, o 
mesmo não pode ser utilizado em desfavor do acusado. 
Em nenhuma hipótese o silêncio importará em confissão.

A Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA, 
em seu artigo 8º, número 2, alínea g, estabelece que a 
pessoa tem o “direito de não ser obrigada a depor contra 
si mesma, nem a confessar-se culpada”. Assim também o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU, 
que, em seu artigo 14, número 3, alínea g, menciona que 
é direito de toda pessoa “não ser obrigada a depor contra 
si própria ou a confessar-se culpada”. 

Ademais, não pode o juiz insistir na confissão ou 
na prestação de declarações por parte do acusado. Ao 
contrário, deve garantir o exercício desse direito de calar, 
inclusive advertindo o acusado de que o silêncio não 
importará em prejuízo para a sua defesa. 

Também já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 
acórdão da relatoria do Ministro Celso de Mello: 

Esta Suprema Corte, fiel aos postulados constitucionais que 
delimitam, nitidamente, o círculo de atuação das instituições 
estatais, salientou que qualquer indivíduo que figure como 
objeto de procedimentos investigatórios, verbis: ‘[...] tem, 
dentre as várias prerrogativas que lhe são constitucionalmente 
asseguradas, o direito de permanecer calado. Nemo tenetur 
se detegere. Ninguém pode ser constrangido a confessar a 
prática de um ilícito penal. O direito de permanecer em silêncio 
insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do 
devido processo legal. E nesse direito ao silêncio inclui-se, 
até mesmo por implicitude, a prerrogativa processual de o 

legalmente comprovada sua culpa”. Por sua vez, o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU, em 
seu artigo 14, número 2, estabelece que “Toda pessoa 
acusada de um delito terá o direito de ser presumida 
inocente até que sua culpabilidade conforme a lei”. Assim 
também a Convenção Européia dos Direitos do Homem, 
em seu artigo 6º, número 2, pelo qual “qualquer pessoa 
acusada de uma infração presume-se inocente enquanto 
a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada”. 

Como base conceitual do referido princípio está a 
idéia de que todos os homens nascem livres e inocentes, 
o que deve perdurar até uma decisão final contra a qual 
não caiba mais recurso.

Extrai-se, portanto, em síntese, que medidas 
restritivas de direitos, anteriores a uma decisão judicial 
definitiva, apenas são admissíveis de forma excepcional. 
Em regra, o acusado é inocente até que haja condenação 
transitada em julgado demonstrando o contrário.

Se há presunção de que o acusado é inocente, 
logo, o ônus da prova do contrário é da acusação. O 
acusado não tem que provar que é inocente, porquanto 
isso é presumido. Ao contrário, cabe à acusação provar 
os elementos que indicam que o acusado é culpado12. 
Evidentemente que à defesa incumbe demonstrar os fatos 
que alega, como, por exemplo, ter o acusado agido 
em legítima defesa ou estado de necessidade, mas não 
precisa demonstrar que não cometeu o crime ou que 
é inocente.

Com efeito, “o princípio da inocência opera assim 
uma concentração do ônus da prova na acusação”13.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já 
decidiu que:

Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete 
ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público 
comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. 
Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, 
a regra, que, em dado momento histórico do processo polí-
tico brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de 
pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de 
o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, 
de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base proba-
tória idônea, a formulação possível de qualquer juízo conde-
natório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique 
como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos 
de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclare-
cerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de 
obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetivi-
dade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, 
dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir 
qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.14

12 GOMES, Luis Flávio. Sobre o conteúdo processual tridimensional da presunção de inocência. In: GOMES, Luis Flávio. Estudos de direito 
penal e processual penal. São Paulo, RT, 1999, p. 111-112.
13 MOURA, José Souto de. A questão da presunção de inocência do argüido. In Revista do Ministério Público, ano 11.º, n.º 42 (abr.jun., 
1990).
14 HC 73338/RJ - Rio de Janeiro. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgamento em 13/08/1996. Em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 
24.11.2011.
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conclui-se que o direito de defesa é indisponível, não 
podendo o Estado permitir que alguém seja processado 
criminalmente sem um defensor.

Assim, sumulou o Supremo Tribunal Federal 
brasileiro: “No processo penal, a falta da defesa constitui 
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se 
houver prova de prejuízo para o réu”17.

No entanto, é preciso fazer uma distinção entre 
a defesa técnica e a defesa pessoal ou autodefesa. 
A defesa técnica é aquela exercida por um advogado, 
constituído ou dativo, ou por um defensor público. Por 
sua vez, a defesa pessoal ou autodefesa é aquela exer-
cida pelo próprio acusado nas oportunidades que tem de 
se pronunciar no processo criminal. Há quem pretenda 
fazer, é verdade, a distinção entre defesa pessoal e auto-
defesa, sendo a segunda aquela exercida pelo acusado 
que tem formação técnico-jurídica e postula e debate em 
causa própria18, mas tal distinção, em nosso sentir, tem 
menor relevância.

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes 
e Antonio Magalhães Gomes Filho entendem que o 
interrogatório compõe, primordialmente, a chamada 
autodefesa do réu.

Consubstanciando-se a autodefesa, enquanto direito de 
audiência, no interrogatório, é evidente a configuração que 
o próprio interrogatório deve receber, transformando-se de 
meio de prova (como ainda o considera o Código de Processo 
Penal de 1941: arts. 185 e segs.) em meio de defesa: meio de 
contestação da acusação e instrumento para o acusado expor 
sua própria versão.19

A defesa pessoal por parte do acusado é feita, 
mormente, durante o interrogatório, porquanto é neste 
momento que é dada ao acusado a oportunidade de, com 
suas palavras, refutar a acusação ou mesmo aparar-lhe 
as arestas ou, ainda, confirmá-la confessando os fatos.

Mas não é só isso. O direito de defesa pessoal 
ainda se manifesta no direito de estar presente durante 
a instrução do processo em audiência, podendo 
acompanhar a prova que será produzida. 

Determina o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos/ONU, em seu artigo 14, número 3, 
alínea d, que toda pessoa tem direito de “ser julgado 
em sua presença”, bem como a Convenção Americana 
de Direitos Humanos/OEA, em seu artigo 8º, número 
2, alíneas d e f, esclarece que é “direito do acusado de 
defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um 

acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade 
policial ou judiciária, a prática da infração penal’15 16

Assim também é expresso o Código de Processo 
Penal brasileiro, em seu artigo 186, que estabelece que 
depois

de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor 
da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de 
iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e 

de não responder perguntas que lhe forem formuladas. 

E ainda consagra no parágrafo único do mesmo 
dispositivo legal que o “silêncio, que não importará em 
confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da 
defesa”.

Não é diferente o Código de Processo Penal 
português, que, em seu artigo 61º, número 1, alínea d, 
estabelece como direito do arguido não responder as 
perguntas que lhe forem feitas sobre o fato em causa.

Com efeito, o direito ao silêncio representa uma 
importante garantia do cidadão acusado contra o poder 
do Estado e, mais do que ter o direito, é preciso que o 
acusado seja informado sobre esse direito. Significa dizer 
que, antes do direito de ficar em silêncio, tem o acusado 
o direito de saber que pode ficar em silêncio sem prejuízo 
de sua defesa.

Assim, a falta de comunicação do direito ao silêncio 
é vicio grave que inquina de nulidade as declarações do 
acusado. A advertência de que pode permanecer calado 
sem se prejudicar deve ser, portanto, formal e expressa, 
sem a qual, não há correção no depoimento que for 
colhido, seja em juízo, seja em sede de inquérito policial.

2.4 Ampla defesa e contraditório

O direito de ampla defesa funda-se na idéia de que 
o acusado é parte hipossuficiente ante à força do Estado e, 
portanto, a ele devem ser garantidos os meios adequados 
para poder resistir à pretensão punitiva estatal. O direito 
de defesa engloba, evidentemente, todas as fases 
processuais, porquanto, em qualquer momento ou grau 
de jurisdição é vedada a ausência de defesa do acusado.

Embora o direito de defesa, em geral, seja tido 
como facultativo, no processo penal, tal característica 
não pode ser afirmada. Com efeito, ninguém pode ser 
julgado criminalmente sem direito de defesa. Mesmo que 
o acusado não queira se defender, a ele será nomeado 
um defensor público ou dativo que terá o encargo 
de apresentar uma defesa no processo criminal. Daí, 

15   RHC 71421-/RS - Rio Grande do Sul. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgamento em 03.05.1994. Em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 
24.11.2011.
16 Sobre a interpretação do direito ao silêncio no STF, ver: BOTTINO, Thiago. O direito ao silêncio na jurisprudência do STF. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009.
17 Súmula 523, STF.
18 PEDROSO, Fernando de Almeida. Processo penal. O direito de defesa: repercussão amplitude e limites. São Paulo: RT, 2001.
19 GRINOVER, Ada Pellegrini. FERNANDES, Antonio Searance. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 5. ed. 
São Paulo: Malheiros, 1996.
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o dever de observância por parte do Estado de normas 
procedimentais para o exercício do jus puniendi. 

Trata-se, efetivamente, do respeito às normas 
processuais preestabelecidas no que tange ao desenrolar 
dos atos processuais decorrentes da persecução penal, 
garantindo-se o direito de comunicação dos atos 
processuais (salvo as raras exceções legalmente previstas), 
o direito de apresentação de defesa em determinado 
prazo e de produção de provas no prazo e forma 
adequados, bem como garantindo-se um julgamento por 
órgão imparcial e predeterminado (juiz natural).

Ionilton Vale argumenta que:

o direito do réu à observância, pelo Estado, da garantia perti-
nente ao “due process of law”, além de traduzir expressão 
concreta do direito de defesa, também encontra suporte 
legitimador em convenções internacionais que proclamam 
a essencialidade dessa franquia processual, que compõe o 
próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto 
complexo de princípios e de normas que amparam qualquer 
acusado em sede de persecução criminal[...]23.

Ainda, nas lições de Alexandre de Moraes, 

o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, 
atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de 
liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe pari-
dade total de condições com o estado-persecutor e plenitude 
de defesa [...]24.

Analisando o ordenamento jurídico norte ameri-
cano, Peter J. Messite confirma o conceito do instituto: 
“o nosso sistema de justiça penal inclui o princípio do 
devido processo de lei, através do qual me refiro a proce-
dimentos regulares conduzidos de acordo com a lei”25.

3 Conclusão

Em síntese, o acusado tem o direito de ser ouvido 
no curso de um procedimento regularmente disciplinado 
para tanto (devido processo legal), oportunizando-se a 
apresentação de defesa pessoal e técnica e a possibilidade 
de influenciar a decisão judicial (ampla defesa e 
contraditório), sem que seja violada a sua condição 
de ser humano e, portando, a sua integridade física e 
psíquica (dignidade humana), garantindo-se sempre a 
voluntariedade das declarações, não sendo obrigado a 
produzir prova contra si mesmo (direito ao silêncio), tudo 
isso amparado na presunção de inocência.

defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e 
em particular, com seu defensor”. 

Também, a Convenção Européia dos Direitos do 
Homem estabelece, em seu artigo 6º, número 3, que 

o acusado tem, como mínimo, os seguintes direitos: a) Ser 
informado no mais curto prazo, em língua que entenda e de 
forma minuciosa, da natureza e da causa da acusação contra 
ele formulada; b) Dispor do tempo e dos meios necessários 
para a preparação da sua defesa; c) Defender-se a si 
próprio ou ter a assistência de um defensor da sua escolha 
e, se não tiver meios para remunerar um defensor, poder ser 
assistido gratuitamente por um defensor oficioso, quando 
os interesses da justiça o exigirem; d) Interrogar ou fazer 
interrogar as testemunhas de acusação e obter a convocação 
e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 
condições que as testemunhas de acusação; e) Fazer-se 
assistir gratuitamente por intérprete, se não compreender ou 
não falar a língua usada no processo.

Quanto ao exercício do contraditório, o mesmo é 
decorrência do próprio direito de defesa. Com efeito, 
o contraditório pressupõe: a) a comunicação sobre 
o andamento processual (citações e intimações) e; 
b) a possibilidade de manifestação a tempo e modo. 
Como consequência patente dessa conjugação entre 
comunicação e possibilidade de manifestação está a 
faculdade de influenciar na decisão judicial. 

Em verdade, situa-se o contraditório como um 
dos pilares do processo penal de natureza acusatória. 
Canotilho20 ensina com propriedade que decorrem do 
princípio do contraditório pelo menos dois direitos do 
acusado, quais sejam ser ouvido pelo juiz (direito de audi-
ência) e poder intervir no processo.

Fincado nas lições de Ada Pellegrini, o contraditório 
não pressupõe apenas o sentido negativo de oposição 
ou resistência, mas um sentido positivo de influência, 
incidindo ativamente no desenvolvimento e resultado 
do processo21.

Como exemplo de garantia do contraditório, vale 
citar entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal 
Federal brasileiro: “no mandado de segurança impe-
trado pelo ministério público contra decisão proferida em 
processo penal, é obrigatória a citação do réu como litis-
consorte passivo”22.

2.5 Devido processo legal

A garantia de observância do devido processo 
legal (due process of law) pode ser conceituada como 

20 CANOTILHO, J.J. Gomes. MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. Coimbra: Coimbra, 1993, p.206.
21 GRINOVER, Ada Pellegrini. CINTRA, Antonio Carlos de Araujo. DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria geral do processo. 15. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros, 1999.
22 Súmula 701, STF.
23 VALE, Ionilton Pereira do. Princípios constitucionais do processo penal, na visão do Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Método, 2009, 
p. 309.
24 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
25 MESSITTE, Peter J. Um resumo do processo penal americano. In: A justiça nos dois lados do Atlântico: Teoria e prática do processo cri-
minal em Portugal e nos Estados Unidos da América. Comunicações apresentadas num Seminário na Fundação Luso-Americana para o 
Desenvolvimento, Lisboa, 1997, p.30. 
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a reserva da atuação é condição inafastável do ato, 
sob pena de absoluto fracasso do mesmo, como, por 
exemplo, no caso de uma interceptação telefônica ou de 
uma busca e apreensão.

Nesse contexto, após tudo o que foi exposto, 
destacamos o interessante título de artigo publicado por 
Rui da Silva Leal: “Eu sou arguido... amanhã: os direitos 
de garantia”26. 

É exatamente esse exercício de empatia que se deve 
fazer ao analisar os direitos do acusado no processo 
penal, colocar-se no lugar do acusado e compreender 
que os direitos constitucionalmente garantidos não são 
privilégios, mas fundamentos mínimos de sobrevivência 
do Estado de direito democrático.

Esse é o arcabouço mínimo que deve ser garantido 
pelo Poder Público através de suas instituições e das 
pessoas que dela fazem parte, sob pena de grave violação 
do Estado de Direito Democrático. 

Sem isso, assistiríamos ao império da barbárie 
e à falência do ser humano, enquanto destinatário da 
norma jurídica.

E assim é que a presença do defensor, junto ao 
acusado, em todos os momentos da persecução penal 
é de suma importância para o respeito aos princípios 
básicos de proteção ao acusado. 

Não que possa o defensor interferir em todos os atos, 
mas tem, sem qualquer dúvida, o direito de acompanhar 
a sua realização, restando como única exceção possível 
a hipótese de diligências investigativas sigilosas, em que 

. . .

26 LEAL, Rui da Silva. Eu sou o arguido...amanhã. In: Que futuro para o direito processual penal? Simpósio em homenagem a Jorge de 
Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal Português. Coimbra: Coimbra, 2009.
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and social reintegration of the convict through access 
to education in prisons, so that a design is made of the 
situation of education in Brazil prison, as changes in 
criminal law with regard to prison education.

Key-words: Right to education - human rights - the 
docile body - rehabilitation - Law 12.433/2011

Introdução 

Transformações sociais e históricas aconteceram 
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
da ONU, em 1948, no âmbito internacional. Vários 
direitos reconhecidos como fundamentais da pessoa 
humana foram sendo violados e desrespeitados por 
estados totalitários, que não tinham preocupações com 
os direitos sociais, ao longo dos séculos. Somente com 
a redemocratização dos Estados, em que se instituíram 
como sendo Estados Democráticos de Direitos, que 
passou a ter uma preocupação com os direitos individuais 
e coletivos fundamentais garantidos sob a égide de uma 
Constituição, outrossim, com a proteção dos direitos 
humanos, por meio de um processo evolutivo. O sistema 
político-constitucional é assentado e norteado pelos 
princípios constitucionais, que, no Brasil, se encontram 
na Carta Magna de 1988. Esta, em seus dispositivos, 
assegura vários direitos, entre eles o direito à educação e 
à cidadania, universalizados pela Declaração dos Direitos 
Humanos, de 1948. 

Tais direitos supracitados se estendem a toda 
sociedade, sem qualquer distinção, assentados de acordo 
com o princípio da igualdade. Porém, o acesso à educação 
e à cidadania era limitado. Nas instituições prisionais, os 
presidiários, que têm suas liberdades privadas, por muito 
tempo não tiveram esses direitos garantidos de acordo 
com a Constituição Federal de 1988.  O primeiro sinal a 
respeito da educação prisional ocorreu em 1984, com a 
Lei de Execução Penal, 7.210/84 (LEP), que em seu texto 
trouxe a responsabilidade da assistência educacional ao 
preso. Porém, mostrava-se insuficiente esse dispositivo 
quanto ao direito do acesso à educação. Foi preciso 
acontecerem várias modificações legislativas para que 
realmente os presos tivessem acesso à educação de 
forma concreta, como a Lei nº 12.245/2010 até a novel 
Lei 12.344/2011.

Nesse contexto, este trabalho pretende analisar o 
direito à educação, como garantia constitucional e direito 
universal do homem, nas instituições prisionais brasileiras 
pela reforma da Lei 12.433/2011, entendendo-se como 
sendo um instituto benéfico, que realiza o disciplinamento 
do apenado mediante o acesso à educação. Tendo como 
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Resumo

A garantia constitucional do direito à educação é 
reconhecida a todas as pessoas indistintamente, sendo 
consagrado como direito universal do homem e norteado 
pelos princípios da igualdade e dignidade da pessoa 
humana. O presente trabalho realiza uma análise da 
reforma legislativa da Lei 12.433/2011, que realizou 
alterações na Lei 7.210/1984 (LEP), considerando-a como 
um instituto benéfico que permite a remição da pena em 
razão do tempo de estudo. Realizam-se os estudos sob 
a ótica do disciplinamento do corpo do preso, que tem 
como escopo a ressocialização e a reinserção social do 
apenado mediante o acesso à educação nas instituições 
prisionais, de maneira que se realiza um delineamento 
da situação da educação prisional no Brasil, como 
das mudanças na legislação penal no que concerne à 
educação prisional.

Palavras-chave: Direito à educação - direitos 
humanos - docilidade do corpo - ressocialização - Lei 
12.433/2011

Abstract

The constitutional guarantee of the right to 
education is recognized to all persons without distinction, 
being enshrined as a universal right of man and guided 
by the principles of equality and human dignity. This 
paper performs an analysis of legislative reform of the 
Law 12.433/2011, which made   changes in the Law 
7.210/1984 (LEP), considering it as a beneficial institution 
that allows the redemption of the penalty due to the time 
of study. Environment, the study under the discipline of 
the body of the prisoner, whose scope the rehabilitation 

* O autor é graduando em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA). Foi pesquisador bolsista do Programa de Bolsas 
de Iniciação Científica Júnior (PIBICjr - CNPq/FAPESQ ) em 2010/2011. Este trabalho foi orientado pelo professor do curso de Direito da 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - Facisa, Marcelo Alves Pereira Eufrásio, Doutorando em Sociologia (UFCG), Mestre em Ciências 
da Sociedade (UEPB), Especialista em História da Filosofia (UFPB).
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fundamentos a cidadania, II, e como objetivos, expostos 
no artigo 3°, I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; III - erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. Esse fenômeno só é possível quando 
surge um Estado preocupado com os direitos individuais 
e coletivos fundamentais garantidos sob a égide de 
uma Constituição. O sistema político-constitucional 
assentado no dispositivo do artigo 1°, caput, orienta todo 
o ordenamento jurídico. Um marco importante para a 
conquista desses direitos foi a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, de 1948. Esta que veio a influenciar, 
peremptoriamente, a Constituição Federal do Brasil de 
1988, de maneira que ela tem convencionado interesse 
em adotar tratados e convenções internacionais sobre a 
proteção os direitos humanos.

Entre os direitos sociais fundamentais da pessoa 
humana, encontra-se a educação. A Carta Magna asse-
gura em seu artigo 6° os direitos sociais, entre eles, o 
direito à educação. E corrobora, no artigo 205, que: 
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colabo-
ração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho”. Da mesma forma 
que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948, em seu artigo XXVI, diz: “Toda a pessoa tem direito 
à educação”. Tais direitos são essenciais à construção da 
dignidade da pessoa humana. Como preleciona Mazzuoli 
(2001):

São considerados fundamentais aqueles direitos inerentes 
à pessoa humana pelo simples fato de ser considerada 
como tal, trazendo consigo os atributos da tendência a 
universalidade, da imprescritibilidade, da irredutibilidade e 
da inalienabilidade.

Decerto, a educação deve gozar de uma garantia 
maior, por ser imprescindível à formação do indivíduo, 
inclusive para o exercício de seus direitos, como expõe 
Machado e Oliveira (apud DIAS, 2007):

Além de ser um direito social, a educação é um pré-requi-
sito para usufruto dos demais direitos civis, políticos e sociais 
emergindo como um componente básico dos Direitos do 
Homem. 

Nesse contexto, é escopo de um Estado Democrático 
de Direito garantir o acesso à educação para garantir a 
cidadania a toda população, indistintamente, de maneira 
que se estende esse direito também aos presidiários, 
por ser um direito humano essencial, no processo de 
universalização do ensino, com fulcro nos princípios 
constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa 
humana, que estabelecem uma igualdade formal e, mais 
ainda, uma igualdade material. Tendo em vista formar 

referenciais teóricos estudos da sociologia do corpo e a 
análise foucaultiana da docilidade do copo.

1 A docilidade-disciplinamento do corpo nas instituições 
prisionais pela concepção foucaultiana

Primeiramente, antes de discorrer sobre o assunto 
da ressocialização do preso tendo em vista a política 
do egresso almejada pela da Lei n° 12.433/2011, que 
permite a remição da pena por tempo de estudo, é mister 
fazer um delineamento sobre a docilidade do corpo nas 
instituições prisionais, tendo como fulcro os estudos de 
Michel Foucault. 

Na obra Vigiar e punir: história da violência nas 
prisões, Michel Foucault faz uma pesquisa histórica a 
respeito do controle exercido pelas formas de poder, 
entre elas as legislações penais, sobre os apenados nas 
instituições prisionais, mediante seus modelos punitivos, 
que vão da prática dos suplícios, nos séculos XVI e XVII, 
e se prolonga até o século XIX, com a mudança da 
concepção da punição, que passa a adotar o modelo 
prisional corretivo e disciplinador. 

O modelo prisional implantado nos séculos XVII e 
XIX é caracterizado pela sujeição do corpo do preso às 
técnicas de controle de suas operações mediante o poder 
disciplinar, que tem como escopo um ideal disciplinador. 
Tal disciplina constitui o processo de docilização do 
corpo, cujo intento é transformar e amoldar, mediante 
técnicas de controle de poder, o corpo sujeitado. Como 
aduz Foucault (2010, p. 132)

É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 
utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado.

Nesse contexto, as prisões são organizadas como 
instrumento de disciplina para aqueles que infringem 
as normas, segundo Foucault, de maneira que o preso 
terá seu corpo vigiado constantemente. Esse processo 
de vigilância serve como uma técnica para a disciplina 
do corpo mediante o controle de suas operações. Como 
preleciona Foucault (2010, p. 133),

Esses controles métodos que permitem o controle minucioso 
das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de 
suas forças e lhe impõem uma relação de docilidade-utilidade.

Essa prática é uma estratégia para um maior controle 
sobre os presos. Esses são vigiados minuciosamente no 
tempo, para que tenham as suas atividades normalizadas. 
A docilidade e a utilidade do corpo sujeitado são 
resultantes das técnicas disciplinares que buscam os 
‘’corpos dóceis e úteis’’. 

2 Dos direitos humanos fundamentais garantidos pela 
Constituição Federal: à educação e à cidadania

A Constituição Federal da República Federativa 
do Brasil invoca, em seu artigo 1°, caput, um Estado 
Democrático de Direito, que tem como um dos 



Do
ut

rin
a

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 21-55, out./dez. 2011 |        53

instrumentos que objetivem a proteção e a efetividade da 
garantia dos direitos humanos dos presos.

No Brasil, alguns Estados possuem instituições 
prisionais que possibilitam o ensino aos apenados, como 
é o caso do Paraná, que, de acordo com os relatórios 
da Escola Penitenciária do Paraná (Espen), do Depen-PR:3

Dos 10.280 presos que cumprem pena em unidades prisionais 
com escola, 3.218 estão estudando, o que corresponde a 
31%. Em todo o Estado são 15.247 presos. Em fevereiro de 
2010, 251 estavam estudando no período de alfabetização, 
594 de 1ª a 4ª série, 1.708 de 5ª a 8ª séria, 661 no ensino 
médio e 4 no ensino superior.

Essas experiências têm obtidos resultados exitosos. 
Outros Estados possibilitam a educação aos presos, como 
exemplos: a Penitenciária Federal em Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul; Penitenciária Federal em Porto Velho, 
Rondônia; Penitenciária Federal em Mossório, Rio Grande 
do Norte; e na Paraíba, que realiza um trabalho educativo 
para os apenados no presídio da cidade de Guarabira, 
com o projeto “Literatura em prisões: uma nova autoria, 
uma nova história”, implantado pela parceria dos 
Ministérios da Educação e Cultura (MEC), da Justiça (MJ) 
e a Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI), que 
é realizado por meio da Rádio Alternativa, instituída pelo 
Juiz da Vara de Execuções Penais, Bruno César Azevedo 
Isidro. Ou seja, há iniciativas favoráveis à ampliação do 
ensino nas unidades prisionais do Brasil, diminuindo a 
desigualdade do acesso à educação existente no País, no 
que concerne à educação prisional. 

Em 2010 foram publicadas as Diretrizes Nacionais 
para a oferta de educação para jovens e adultos em 
situação de privação de liberdade nos estabelecimentos 
prisionais, que se tornou a Resolução CNE/CEB 
n° 2/2010. Esse documento simboliza um avanço no 
reconhecimento do direito à educação aos presos. 
Outrossim,  outros mecanismos normativos simbolizam a 
consolidação do ensino nas prisões.

4 A ressocialização dos presos mediante o acesso à 
educação pelo avanço da Lei n° 12.433/2011 

A Lei 12.433/11 (publicada em 30.06.11) trouxe 
alterações na Lei de Execução Penal (7.210, de julho 
de 1984), entre elas a remição da pena pelo tempo 
de estudo. De acordo com o novo artigo 126 da LEP, o 
condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 
semiaberto poderá remir um dia da pena para cada doze 
horas de frequência escolar. Essas doze horas devem ser 

uma sociedade justa, democrática e igualitária, de 
acordo com o que almeja o artigo 3° da Constituição 
Federal do Brasil.

3 A situação da educação prisional do Brasil 

A situação da educação prisional no Brasil não é 
muito satisfatória. De acordo com dados fornecidos pelo 
Ministério da Justiça e pelo Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), apenas pouco mais de 10% dos 
presidiários brasileiros possuem acesso a alguma 
modalidade de ensino.1

Dos 496.251 presos no país, pouco mais de 40 mil deles 
está inserido em alguma atividade educacional. Do total de 
encarcerados, 25.319 são analfabetos; 55.783 foram apenas 
alfabetizados; 201.938 têm o fundamental incompleto e só 
1.829 concluíram o nível superior.2 

De acordo com a análise dos dados supracitados, 
percebe-se que o número de presos que tem acesso à 
educação é baixo. O índice é pequeno de prisões que 
possibilitam atividades educacionais, ou algum projeto 
educacional para a escolarização formal, ou ao menos 
ações educativas informais. Às vezes algumas unidades 
possuem essas atividades, mas não conseguem atender 
à demanda dos presos que desejam estudar, existindo 
assim, algumas dificuldades para se efetuar o ensino, 
existindo, assim, alguns problemas, entre eles a falta de 
estrutura nas unidades prisionais. 

Há uma preocupação social com a escolarização 
dos presidiários. Vários são os países que possuem projetos 
de políticas educacionais nas penitenciárias, de maneira 
que a discussão sobre o a educação nas instituições 
prisionais tem relevância internacional. Existindo, assim, 
iniciativas de organizações internacionais pertinentes à 
educação no sistema prisional.

A atenção voltada para educação de jovens e adultos privados 
de liberdade é um tema de imensa importância no campo da 
redução de desigualdades de oportunidades educativas, e, 
ainda mais, a educação em estabelecimentos penitenciários 
é, sobretudo, um direito e como tal deve ser garantido a 
todos que manifestam seu desejo de aceder à escolarização 
(UNESCO apud SARAIVA e LOPES, 2011, p. 29).

Há uma consciência de que a educação é a força 
motriz para a ressocialização, de modo que é dever do 
Estado realizar a reabilitação dos apenados. A educação 
tem papel precípuo nesse processo. Outrossim, são 
preocupações internacionais sobre a criação de 

1  Tais informações podem ser encontradas em: Presos têm direito à educação garantido pela Constituição Federal. Disponível em: http://re-
deglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/2011/07/presos-tem-direito-educacao-garantido-pela-constituicao-federal.html . Acesso em: 
29 ago. 2011.
2 Para maior busca, tais informações podem ser encontradas em: Tratamento penitenciário - Assistência educacional. Disponível em: http://
portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ887A0EF2ITEMIDC7442D559BC0490C81026522E6DD5EFCPTBRNN.htm. Acesso em: 25 ago. 2011. 
3 Tais informações podem ser encontradas em: Mais preso no Paraná tem acesso à educação. Disponível em: http://www.parana-online.com.
br/editoria/cidades/news/439982/?noticia=MAIS+PRESOS+NO+PARANA+TEM+ACESSO+A+EDUCACAO. Acesso em: 20 ago. 2011.
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da aplicabilidade das garantias constitucionais. Esse 
avanço legislativo cumpre com o dever de garantir os 
direitos humanos aos apenados. A remição da pena pelo 
tempo de estudo, permite que os privados de liberdade 
desenvolvam o exercício da cidadania mediante a 
educação. 

O trabalho de ressocialização dos presos torna-se 
mais eficiente quando eles têm a possibilidade de estudar, 
pois a educação é imprescindível nesse processo. Como 
expõem Daniela Duarte e Jorge Teles:

No caso de presos e presas, esta educação é decisiva 
na restauração da autoestima e na sua reintegração na 
sociedade, por meio da potencialização da capacidade 
do indivíduo em superar psicológica e socialmente as 
adversidades e converter-se em sujeito de sua própria história 
(apud SARAIVA e LOPES, 2011, p. 29).

Neste contexto, a reabilitação do apenado deverá 
ocorrer mediante uma educação formal e social. Portanto, 
o disciplinamento do preso não deve ocorrer meramente 
por técnicas de poder disciplinar, como aconteceu em 
muitas instituições prisionais ao longo de suas existências. 
Mas sim com um disciplinamento que deva resgatar a 
cidadania do preso, desenvolvendo suas capacidades e 
potencialidades, dando-lhe a oportunidade de ter uma 
formação educacional e cidadã, propiciando-lhe uma 
vida social digna e justa. 

Dessa maneira, a política adotada pela Lei 12.344 
objetiva fazer um trabalho ressocializador mediante a 
educação com os apenados, de maneira que serve como 
instrumento de preparação para a reintegração social 
propiciada ao egresso. Além de tornar-se referência 
e fulcro normativo para a implantação e proteção da 
educação nos presídios. 

5 Considerações finais 

Constam nos diplomas constitucionais os direitos 
fundamentais do homem, que possuem uma dimensão 
universal de direitos humanos, sem os quais o homem 
não vive com mínima dignidade. São direitos e garantias 
constitucionalmente protegidos. 

A reforma da Lei 12.344/2011 é um instituto bené-
fico, pois permite a aplicabilidade da garantia constitu-
cional do direito à educação. Dessa forma, os presidiá-
rios terão seus direitos fundamentais, como é a educação, 
garantidos. O avanço legislativo cumpre com a deter-
minação constitucional do princípio da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana, sendo um instrumento 
normativo de proteção e respeito dos direitos humanos. 

Dessa maneira, os processos de ressocialização e 
readaptação social dos presos tornam-se mais efetivos 
mediante o acesso à educação nas instituições prisio-
nais, pois durante muito tempo careciam de efetividade, 

dividas, no mínimo, em três dias. É preciso combinar três 
dias (no mínimo) com 12 horas (para se ganhar um dia de 
pena).4 De acordo com a nova lei, in verbis:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime 
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por 
estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à 
razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência 
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive 
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste 
artig o poderão ser desenvolvidas de forma presencial 
ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser 
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos 
cursos frequentados.
§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas 
diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a 
se compatibilizarem.
§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir 
no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com 
a remição.
§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será 
acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino 
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento 
da pena, desde que certificada pelo órgão competente do 
sistema de educação.
§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou 
semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão 
remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de 
educação profissional, parte do tempo de execução da pena 
ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do 
§ 1º deste artigo.

De acordo a lei supracitada, os presos podem ter 
uma frequência escolar no ensino fundamental, médio, 
profissionalizante e superior, que pode ser presencial ou à 
distancia a modalidade de ensino. 

Antes da Lei 12.433/2011, a Lei 7.210/84, Lei de 
Execuções Penais, trazia em seu texto, seção V, artigos 
17 a 21, apenas a responsabilidade da assistência 
educacional aos presos. Porém, esse dispositivo 
mostrava-se insuficiente quanto ao acesso à educação 
mediante a política da ressocializacão do preso, como 
está assentado no artigo 1° da LEP, in verbis: “A execução 
penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença 
ou decisão criminal e proporcionar condições para 
a harmônica integração social do condenado e do 
internado”. Em 2010, a Lei nº 12.245/2010 inclui na 
Lei de Execução Penal, artigo 83, inciso IX, a instalação 
de salas de aulas nas instituições prisionais. A partir 
dessas mudanças legislativas, os direitos à educação e à 
cidadania começam a ser garantidos aos presos.

Portanto, a reforma da Lei 12.433/2011constitui 
um instituto benéfico em razão da educação.  O 
acesso do preso à educação representa uma evolução 

4  Tais informações podem ser encontradas em: Remição da pena pelo estudo (Lei 12.433/2001). Disponível em: http://www.ipclfg.com.br/
artigos-do-prof-lfg/9221/. Acesso em: 20 ago. 2011
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de maneira que esse disciplinamento tem tido experiên-
cias e resultados exitosos na realidade prisional do Brasil.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corte Superior

Ação direta de inconstitucionalidade - 
Ilegitimidade ativa ad causam - Associação de 
classe - Base territorial - Região metropolitana - 

Não atuação em âmbito estadual

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegiti-
midade ativa ad causam. Associação que tem como 
base territorial apenas a região metropolitana. Não 
conhecimento. 

- O art. 118, VII, da Constituição do Estado de Minas 
Gerais permite que entidades sindicais ou de classe com 
base territorial no Estado ingressem com ações diretas 
de inconstitucionalidade.

- A Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi (Acat) 
tem como área de atuação e abrangência os Municípios 
de Belo Horizonte e Região Metropolitana, não possuindo 
atuação no âmbito estadual; carece, portanto, de legitimi-
dade para propor a ação direta de inconstitucionalidade. 

Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida para 
julgar extinta a representação sem resolução de mérito. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
N° 1.0000.11.018513-9/000 - Comarca de Belo 
Horizonte - Requerente: Associação dos Condutores 
Auxiliares de Táxi, representada por José Estêvão de 
Jesus de Paulo - Requeridos: BHTrans, Município de Belo 
Horizonte - Relator: DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS 
ANJOS 

Acórdão 

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do 
Desembargador Cláudio Costa, incorporando neste o 
relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos 
e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM 
JULGAR EXTINTA A REPRESENTAÇÃO. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2011. - Antônio 
Armando dos Anjos - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - 
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, 
com pedido liminar, proposta pela Associação dos 
Condutores Auxiliares de Táxi (Acat) em face da Portaria 
DPR 190/2008, expedida pela Empresa de Transporte e 
Trânsito de Belo Horizonte S.A. (BHTrans) e pelo Município 
de Belo Horizonte. 

Em apertada síntese, sustenta a requerente que a 
referida Portaria apresenta vício formal, visto que editada 
por entidade incompetente e por usurpar competência 
exclusiva da União, legislando sobre transporte e trân-
sito, liberdade associativa e direito dos trabalhadores. 
Ressalta, ainda, que a Portaria ofende aos arts. 6º, 13, 
40, § 2º, 165 e 173 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, sob o fundamento de ser vedada a delegação de 
poder normativo à BHTrans e por inovar o ordenamento 
jurídico. Aduz também a ocorrência de vício material dos 
arts. 2º, V, VI, XVII, XVIII, XXVII; 6º, “a”, “b”, “c”, “d”, § 1º, 
§ 2º, § 4º; 11, caput e parágrafo único; 15; 24; 28; 30; 
31, caput e § 1º, § 2º, § 3º e § 4º; 32, incisos I e II; 33; 
34; 38 e 39; ao argumento de que a Portaria ofende aos 
princípios da legalidade, licitação e isonomia, criando 
permissões precárias (tais como a criação do condutor 
auxiliar de táxi e o cadastro de condutores de táxi), ense-
jando obrigações que ofendem a dignidade dos pres-
tadores de serviços, não respeitando as normas traba-
lhistas e criando uma prestação de serviços análoga à 
escravidão. 

O pedido liminar foi indeferido pela decisão de 
f. 331-332. 

Notificada, a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte prestou informações de f. 343-349 e juntou os 
documentos de f. 350-362, batendo-se pela constitucio-
nalidade da norma. 

A BHTrans manifestou-se às f. 364-385, aduzindo, 
preliminarmente, a ilegitimidade ativa ad causam da 
requerente. No mérito, sustenta a constitucionalidade da 
Portaria fustigada, fundamentando suas razões com os 
documentos de f. 386-533. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer subscrito pela Dr.ª Maria Angélica 
Said, il. Procuradora de Justiça, opina pelo acolhimento 
da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da reque-
rente para propor a presente ação direta de inconstitucio-
nalidade. No mérito, opina pela procedência do pedido. 

É o relatório do que interessa. 
Ab initio, examino a preliminar eriçada pela BHTrans, 

corroborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, de ilegi-
timidade ativa ad causam da Associação dos Condutores 
Auxiliares de Táxi (Acat) para propor a presente ação 
direta de inconstitucionalidade. 

Acerca dos legitimados para propor a ação direta 
de inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, dispõe o art. 118 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais (CEMG): 
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Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 25.05.2011; pub. no DJe de 
1º.07.2011).

(A referida decisão restou assim ementada: ‘Carece de legi-
timação para propor ação direta de inconstitucionalidade, 
a entidade de classe que, embora de âmbito estatutário 
nacional, não tenha representação em, pelo menos, nove 
Estados da Federação, nem represente toda a categorial 
profissional, cujos interesses pretenda tutelar’) (STF, Tribunal 
Pleno, ADI 3.617-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, v.u., j. em 
25.5.2011; pub. no DJe de 1º.7.2011). 

No caso ora em apreço, a Associação dos 
Condutores Auxiliares de Táxi (Acat), conforme se depre-
ende do art. 1º, alínea b, de seu Estatuto, tem como área 
de atuação, representatividade e abrangência “os muni-
cípios de Belo Horizonte e Região Metropolitana” (f. 93). 
Logo, não possui representatividade em todo o Estado de 
Minas Gerais, limitando-se a sua atuação à capital e à 
região metropolitana, carecendo, portanto, de legitimi-
dade para propor ação direta de inconstitucionalidade. 

Este Tribunal de Justiça já decidiu pela ilegitimidade 
das entidades profissionais que não possuam atuação 
em todo o Estado de Minas Gerais para propor ação 
direta de inconstitucionalidade, conforme se observa dos 
seguintes julgados: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal. Sindicato 
com base apenas municipal. Ilegitimidade ativa ad causam. 
- Segundo o STF, ‘Entidade que congrega representantes de 
parcela setorizada de atividade econômica não tem legiti-
midade para propor ação direta de inconstitucionalidade’ 
(Adin 2.203-PE - Rel. Min. Maurício Corrêa). - Se o sindicato 
autor representa apenas servidores públicos que constituem 
mera fração de determinada categoria profissional, desqua-
lifica-se como entidade de classe para efeito de instauração 
do controle normativo abstrato (STF - Adin 353-DF - Rel. Min. 
Celso de Mello). - Em suma: entidade sindical ou de classe 
com base territorial exclusivamente municipal não detém legi-
timidade para o ajuizamento da ação direta de inconstitucio-
nalidade (TJMG, Corte Superior, ADI nº 1.0000.08.488730-
6/001, Rel. Des. Wander Marotta, v.u., j. em 27.01.2010; 
pub. no DJe de 05.03.2010). 

Ação direta de inconstitucionalidade. Sindicato com base 
local/municipal. Ilegitimidade. Extinção do processo. - O 
art. 118, VII, da Constituição Estadual confere legitimidade 
para propor Adin somente a entidade sindical ou de classe 
com base territorial no Estado, de modo que entidade de 
classe com base restrita a área territorial Municipal, ou seja, 
limitada ao âmbito local, não possui legitimidade ativa para 
a propositura da ação direta de inconstitucionalidade e, pois 
deve ser o processo extinto sem julgamento de mérito. (TJMG, 
Corte Superior, ADI nº 1.0000.09.501035-1/000, Rel. Des. 
Geraldo Augusto, v.u., j. em 27.01.2010; pub. no DJe de 
05.03.2010). 

Assim, não tendo a requerida, caráter estadual, 
não possui legitimidade para interpor a ação direta de 
inconstitucionalidade, nos termos do art. 118, inciso VII, 
da CEMG. 

Fiel a essas breves considerações e a tudo mais que 
dos autos consta, meu voto é no sentido de se acolher a 

Art. 118. São partes legítimas para propor ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou 
municipal, em face desta Constituição: 
I - o Governador do Estado; 
II - a Mesa da Assembléia Legislativa; 
III - o Procurador-Geral de Justiça; 
IV - o Prefeito ou a Mesa da Câmara Municipal; 
V - o Conselho da Ordem dos Advogados, Seção do Estado 
de Minas Gerais; 
VI - partido político legalmente instituído; 
VII - entidade sindical ou de classe com base territorial no 
Estado. [...] 

O Supremo Tribunal Federal, alterando o seu enten-
dimento anterior, ressalta que o termo “entidade sindical 
ou de classe” abrange também a associação das associa-
ções. Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto: 

Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação ativa: ‘enti-
dade de classe de âmbito nacional’: compreensão da ‘asso-
ciação de associações’ de classe: revisão da jurisprudência 
do Supremo Tribunal. 
1 - O conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo 
institucional classista, pouco importando que a eles direta-
mente se filiem os membros da respectiva categoria social ou 
agremiações que os congreguem, com a mesma finalidade, 
em âmbito territorial mais restrito. 
2 - É entidade de classe de âmbito nacional - como tal legi-
timada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade 
(CF, art. 103, IX) - aquela na qual se congregam associações 
regionais correspondentes a cada unidade da Federação, a 
fim de perseguirem, em todo o País, o mesmo objetivo insti-
tucional de defesa dos interesses de uma determinada classe. 
3 - Nesse sentido, altera o Supremo Tribunal sua jurispru-
dência, de modo a admitir a legitimação das ‘associações 
de associações de classe’, de âmbito nacional, para a ação 
direta de inconstitucionalidade. (STF, Tribunal Pleno, ADI 
3.153-AgR/DF, Rel. p/ o acórdão Min. Sepúlveda Pertence, j. 
em 12.08.2004; pub. no DJU de 09.09.2005, p. 34). 

Ocorre, entretanto, que, apesar de a jurisprudência 
aceitar que as Associações interponham ações diretas 
de inconstitucionalidade, tais entidades devem possuir, 
no âmbito federal, representatividade em todo território 
nacional e, no âmbito estadual, representatividade em 
todo o Estado. 

Apontando os requisitos para a legitimidade das 
associações, ressaltou o Min. Cezar Peluzo, no Agravo 
Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
3.617 do Distrito Federal: 

No âmbito da via de controle abstrato de constitucionali-
dade, a legitimação ativa das entidades de classe de âmbito 
nacional depende, como há muito se assentou, da coexis-
tência dos seguintes requisitos: (I) caracterização como enti-
dade classista; (II) pertinência temática do objeto estatutário 
face à norma impugnada; (III) caráter nacional, figurado, 
como regra, na existência de representação em, ao menos, 9 
(nove) estados da federação; (IV) representatividade de toda 
a classe capaz de ser atingida pela norma; e (V) homoge-
neidade dos representados. A deficiência de qualquer deles 
implica ilegitimidade ativa da entidade e conseqüente inde-
ferimento da inicial (STF, Tribunal Pleno, ADI 3.617-AgR/DF, 
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DES. ALBERTO DEODATO NETO - De acordo. 

DES. RONEY OLIVEIRA - De acordo. 

DES. CARREIRA MACHADO - De acordo. 

DES. ALMEIDA MELO - De acordo. 

DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES - De acordo. 

DES. KILDARE CARVALHO - De acordo. 

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - De acordo. 

DES. BRANDÃO TEIXEIRA - De acordo. 

DES. ALVIM SOARES - De acordo. 

DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS - De 
acordo. 

DES. PAULO CÉZAR DIAS - De acordo. 

DES. ARMANDO FREIRE - De acordo. 

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - De acordo. 

DES. GERALDO AUGUSTO - De acordo. 

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo. 

DES. EDILSON FERNANDES - De acordo. 

DES. ELIAS CAMILO - De acordo. 

DES. TIBÚRCIO MARQUES - De acordo. 

Súmula - JULGARAM EXTINTO.

. . .

preliminar agitada pela BHTrans, corroborada pela douta 
Procuradoria-Geral de Justiça, e julgar extinto o processo 
sem julgamento do mérito, em face da ilegitimidade ativa 
ad causam da requerente - Associação dos Condutores 
Auxiliares de Táxi (Acat). 

É como voto. 

DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI - Acompanho o 
judicioso voto do eminente Des. Relator e também acolho 
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela BHTrans, 
pois, segundo o art. 118, inciso VII, da Constituição 
Estadual, somente a entidade sindical ou de classe com 
base territorial no Estado tem legitimidade para o ajuiza-
mento da ação direta de inconstitucionalidade. 

No caso presente, a Acat - Associação dos 
Condutores Auxiliares de Táxi possui representatividade 
apenas na capital e região metropolitana, como se extrai 
do art. 1º, alínea b, do seu Estatuto Social. 

Sem sombra de dúvidas, patente a ilegitimidade ad 
causam. 

Sobre o assunto, oportuna a transcrição de prece-
dentes deste Sodalício Mineiro: 

ADin. Ilegitimidade ativa. Sindicato sem base territorial 
no Estado. Campo de atuação restrito ao Município de 
Bambuí. Extinção sem apreciação do Mérito (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.0000.06.439909-0/000, Rel. Des. 
Schalcher Ventura, j. em 31.10.2007, p. no 23.02.2008). 

Sindicato com base municipal. Ilegitimidade ativa. Extinção 
sem julgamento do mérito. - Sindicato somente com base 
municipal não tem legitimidade ativa para propor ação direta 
de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 118, 
inciso VII, da Constituição do Estado de Minas Gerais. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.05.417335-
6/000, Rel. Des. Antônio Hélio Silva, j. em 23.11.2005, p. 
em 16.12.2005.) 

Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionali-
dade. Entidade sindical com base municipal. Ilegitimidade 
ativa reconhecida, nos termos do item VI do art. 118 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, que reserva a inicia-
tiva a entidade com base estadual. Indeferimento da inicial, 
com a extinção do processo. - Recurso desprovido (Agravo 
regimental nº 1.0000.05.417334-9/001 na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 1.0000.05.417334-9/000, Rel. 
Des. Reynaldo Ximenes Carneiro, j. em 27.04.2005, p. em 
03.06.2005). 

Com o exposto, acolho a preliminar suscitada e 
julgo extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos 
do voto do eminente Des. Relator. 

DES. MAURÍCIO BARROS - De acordo. 

DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - De acordo. 

DES.ª HELOÍSA COMBAT - De acordo. 

DES.ª SELMA MARQUES - De acordo. 

Mandado de segurança - Magistrado - Anterior 
exercício de estágio e advocacia - Averbação 
- Tempo de serviço - Emenda Constitucional nº 
20/98 - Anterioridade - Possibilidade - Certidão 
comprobatória de recolhimento de contribuição 

previdenciária - Desnecessidade - Direito líquido e 
certo demonstrado - Segurança concedida

Ementa: Mandado de segurança. Averbação de tempo 
de serviço. Magistrado. Exercício de estágio e advocacia 
no período anterior ao início da vigência da EC 20/98. 
Possibilidade. Desnecessidade de certidão comprobatória 
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de recolhimento de contribuição previdenciária. Direito 
líquido e certo demonstrado. Segurança concedida. 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 1.0000.11.029510-
2/000 - Comarca de Belo Horizonte - Impetrante: 
Maria de Fátima Santos Dolabela - Autoridade coato-
ra: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. RONEY OLIVEIRA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do 
Desembargador Carreira Machado, incorporando neste o 
relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos 
e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM 
CONCEDER A SEGURANÇA. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2011. - Roney 
Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. RONEY OLIVEIRA - Trata-se de mandado de 
segurança impetrado pela Juíza de Direito Dr.ª Maria 
de Fátima Santos Dolabela, contra suposto ato abusivo 
e ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, consubstanciado no indeferi-
mento do pedido de averbação, como tempo de serviço 
público para todos os fins, dos períodos em que prestou 
estágio e exerceu a advocacia. 

Sob o argumento de que o ato administrativo ora 
hostilizado fere seu direito líquido e certo de ter contado o 
tempo de serviço em que estagiou e laborou como advo-
gada, posto que prestados em período anterior à entrada 
em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, que tornou 
obrigatório o recolhimento das contribuições para fins de 
aposentadoria, pleiteou a impetrante a concessão da 
segurança, para que seja anulado, por vício de ilegali-
dade, o ato administrativo do impetrado e reconhecido 
seu direito de ver contado o tempo de estágio, referente 
ao período de 17.04.1991 a 30.04.1993, e exercício da 
advocacia, de 30.04.1993 a 17.02.1994, provisoria-
mente, e 17.02.1994 a 14.08.1998, para fins de futura 
aposentadoria, independentemente da existência de reco-
lhimento das contribuições previdenciárias ou de apre-
sentar certidão emitida pelo INSS. 

Informações da autoridade coatora, às f. 52/57-TJ, 
afirmando a legalidade do ato administrativo, uma vez 
que o tempo de exercício de advocacia somente poderia 
ser averbado mediante certidão expedida pelo INSS. 

Opina a d. Procuradoria-Geral de Justiça, às 
f. 60/64-TJ, pela concessão da segurança. 

É o relatório. 
A controvérsia dos autos cinge-se à negativa do 

pedido administrativo de averbação do tempo de serviço 
de advocacia e estágio, comprovado por certidão carto-
rária e expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

Verifica-se que a impetrante ingressou na 
Magistratura em 3 de setembro de 1998, tendo realizado 
estágio no período de 17.04.1991 a 30.04.1993 e exer-
cido advocacia, com inscrição provisória, de 30.04.1993 
a 17.02.1994 e, definitivamente, de 17.02.1994 a 
14.08.1998, conforme se verifica pela Certidão expedida 
pela OAB-MG (f. 16-TJ) e pela certidão de cartório, cola-
cionadas à f. 17-TJ. 

A Lei Estadual nº 7.655/79 dispunha em seu 
art.124, §§ 1º e 2º, in verbis: 

Art. 124. Ao advogado nomeado Desembargador ou Juiz do 
Tribunal de Alçada computar-se-á, para todos os efeitos, o 
tempo de advocacia, até o máximo de quinze (15) anos. 
§1º Também ao Juiz computar-se-á, para todos os efeitos, o 
tempo de advocacia, até o máximo de quatro (4) anos. 
§ 2º O tempo de advocacia será provado por inscrição na 
Ordem dos Advogados e certidões de cartórios, devendo ser 
contado pela Secretaria do Tribunal.

Nesse sentido, com o objetivo de comprovar o 
tempo de serviço exercido na advocacia, a legislação 
exigia tão somente a apresentação da inscrição na OAB e 
das certidões cartorárias, sendo desnecessária a certidão 
do órgão previdenciário. 

A legislação posterior, a Lei Complementar 
nº 38/95, que estava em vigor no momento do ingresso 
da impetrante na Magistratura, quedou-se omissa acerca 
da questão. 

No entanto, somente com o advento da Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998, o sistema previdenciário 
tornou obrigatório o recolhimento das contribuições para 
fins de contagem de tempo de serviço, resguardando, no 
entanto, as situações já consolidadas. 

Ainda que o início do exercício do cargo de Juiz 
de Direito seja posterior à vigência da referida emenda 
constitucional, verifica-se que devem ser resguardados os 
fatos anteriores, o que abrange o período em que prestou 
estágio e laborou como advogada na iniciativa privada. 

Desse modo, induvidoso que não se pode exigir da 
impetrante, referente ao período anterior à EC 20/98, a 
comprovação de tempo de serviço por meio de certidão 
do INSS, sendo suficientes as provas apresentadas acerca 
do exercício da advocacia. 

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça: 

Mandado de segurança. Direito previdenciário. Magistrado. 
Anterior exercício da advocacia e de estágio. Contagem de 
tempo de serviço. Averbação. Prova por meio de certidão da 
OAB e cartorária. Possibilidade em relação a período ante-
rior à emenda constitucional nº 20/98. Precedentes da Corte 
Superior. Ordem concedida. - Ilegal o ato administrativo que 
consistiu no indeferimento do pedido administrativo de aver-
bação do tempo de advocacia e de estágio exercido pelo 
impetrante antes da Emenda Constitucional nº 20/98, mesmo 
que ele tenha ingressado na magistratura após dezembro de 
1998, sendo reconhecido o seu direito líquido e certo à aver-
bação do referido tempo, para fins de aposentadoria, inde-
pendentemente de contribuições previdenciárias ou de apre-
sentação de certidão emitida pelo INSS, bastando, para tanto, 
a apresentação das certidões da OAB e cartorária (TJMG 
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- Mandado de Segurança nº 1.0000.10.056589-4/000 - 
Rel. Des. Armando Freire, Corte Superior, DJ de 1º.07.2011). 

Mandado de segurança. Magistrado. Atividade privada. 
Advocacia. Averbação. Tempo de serviço. Emenda constitu-
cional nº 20/98. Anterioridade. Possibilidade. Princípio do 
tempus regit actum. Segurança concedida. - Assegura-se ao 
magistrado o cômputo do tempo de exercício de atividade 
privada para fins previdenciários, comprovado por meio de 
certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, se 
o ingresso na carreira e o tempo cuja averbação se pretende 
são anteriores à Emenda Constitucional nº 20/98. Aplicação 
do princípio tempus regit actum. Concedida a segurança 
(TJMG - Mandado de Segurança nº 1.0000.08.481944-
0/000 - Rel. Des. Kildare Carvalho, DJ de 31.07.2009). 

Mandado de segurança. Previdenciário. Contagem de tempo 
recíproca. Averbação. Tempo de exercício da advocacia e de 
estágio, comprovado por certidão da OAB. Possibilidade. 1. 
Em matéria previdenciária, vigora o princípio tempus regit 
actum pelo qual se observam as normas vigentes à época 
da aquisição do direito pelo servidor. 2. A Lei nº 7.655/79, 
que permitia a contagem de até quatro anos de advo-
cacia e estágio para fins de aposentadoria, somente não 
pode ser aplicada após a Emenda Constitucional nº 20/98, 
que imprimiu caráter contributivo à previdência brasileira. 
3. Ingresso na magistratura após essa data não impede a 
contagem do tempo na forma anteriormente prevista. 4. 
Segurança parcialmente concedida (TJMG - Mandado de 
Segurança nº 1.0000.06.443315-4/000 - Rel. Des. Jarbas 
Ladeira, Corte Superior, DJ de 19.05.2007). 

Diante de tais considerações, resta claro o direito 
líquido e certo da impetrante de averbação do tempo 
de exercício de advocacia, para fins de aposentadoria, 
independentemente de certidão comprobatória de reco-
lhimento de contribuição previdenciária, até o início 
da vigência da EC 20/98 (15.12.1998). Assim, ilegal 
e abusivo o ato administrativo que indeferiu o referido 
pedido. 

Frente ao exposto, concedo a segurança, para deter-
minar que sejam averbados os períodos de 17.04.1991 
a 30.04.1993, referentes ao período de estágio, e de 
30.04.1993 a 17.02.1994 e 17.02.1994 a 14.08.1998, 
concernentes ao exercício de advocacia, para fins de 
aposentadoria da Magistrada impetrante. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALMEIDA MELO, JOSÉ ANTONINO BAÍA 
BORGES, KILDARE CARVALHO, BRANDÃO TEIXEIRA, 
EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS, PAULO CÉZAR 
DIAS, ARMANDO FREIRE, DÁRCIO LOPARDI MENDES, 
ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, FRANCISCO 
KUPIDLOWSKI, MAURÍCIO BARROS, DÍDIMO 
INOCÊNCIO DE PAULA, HELOÍSA COMBAT, SELMA 
MARQUES, ALBERTO DEODATO NETO, GERALDO 
AUGUSTO, EDILSON FERNANDES, ELIAS CAMILO e 
TIBÚRCIO MARQUES. 

Súmula - CONCEDIDA A SEGURANÇA.

. . .

Inquérito policial - Investigação contra magistrado 
- Crime licitatório - Peculato - Ausência de dolo - 

Crimes não configurados - Arquivamento

Ementa: Corte Superior. Procedimento investiga-
tório contra magistrado. Crime licitatório e peculato. 
Inocorrência. Ausência de dolo. Investigação arquivada. 

- De acordo com a orientação doutrinária e jurispru-
dencial, tratando-se de investigação contra magistrado, 
tendo o Procurador-Geral de Justiça Adjunto concluído 
pela irrelevância penal das condutas apuradas e opinado 
pelo seu arquivamento, alternativa outra não resta à 
Corte Superior senão acolher o pedido, pois, além de 
o Ministério Público deter o dominus litis das infrações 
penais, o arquivamento foi requerido pelo Procurador-
-Geral de Justiça Adjunto. 

Investigação arquivada. 

INQUÉRITO POLICIAL N° 1.0000.10.050127-9/000 - 
Comarca de Bonfinópolis de Minas - Investigado: José 
Antônio Maciel, Juiz de Direito - Relator: DES. ANTÔNIO 
ARMANDO DOS ANJOS 

Acórdão 

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do 
Desembargador Cláudio Costa, incorporando neste o 
relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos 
e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM 
ARQUIVAR. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2011. - Antônio 
Armando dos Anjos - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - 
Trata-se de procedimento instaurado para apurar even-
tual descumprimento da Lei Federal nº 8.666/93 e do 
art. 312 do Código Penal pelo Juiz de Direito José Antônio 
Maciel, em face da destinação de recursos utilizados na 
construção de uma edificação para abrigar o Cartório da 
329ª Zona Eleitoral, em imóvel situado ao lado da sede 
do Judiciário na Comarca de Bonfinópolis de Minas. 

O investigado manifestou-se às f. 153-157, 
juntando os documentos de f. 158-213. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça requereu dili-
gências (f. 220-222), prontamente atendidas (f. 235-297 e 
299-303), opinando, ao final, em parecer da lavra do Dr. 
Geraldo Flávio Vasques (f. 307-309), il. Procurador-Geral 
de Justiça Adjunto, “pela irrelevância penal das condutas 
apuradas neste expediente”, pugnando pelo arquiva-
mento dos autos. 

É, no essencial, o relatório do que interessa. 
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Como sabido, o pedido de arquivamento de investi-
gação criminal quando subscrito pelo Chefe do Ministério 
Público vincula o Tribunal de Justiça. A propósito, sobre o 
tema, trago à colação a orientação doutrinária: 

Arquivamento nos autos de competência originária. Na hipó-
tese de ação penal originária, isto é, da que se promove junto 
ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, 
Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais 
Regionais Federais, se o Procurador-Geral de Justiça ou da 
República, dentro em suas respectivas áreas, entender dever 
o inquérito ser arquivado, outra posição não poderá tomar o 
Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples fato de o arqui-
vamento ter sido solicitado pelo próprio chefe da Instituição 
[...]. (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de 
Processo Penal comentado. 12. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2009, v. 1, p. 139.) 

[...] em matéria penal, cabe ao Ministério Público dizer defi-
nitivamente acerca do não ajuizamento de ação penal, isto 
é, em relação ao arquivamento de inquéritos policiais ou de 
peças de informação. 
Até mesmo perante a Suprema Corte, uma vez requerido o 
arquivamento, a conclusão é a mesma: o Supremo Tribunal 
Federal estará compelido a determinar a providência assim 
encaminhada (Pet. 2.509 AgR/MG e Pet 2.820 Agr/RN, Rel. 
Min. Celso de Mello, em 18.2.2004). (OLIVEIRA, Eugênio 
Pacelli de. Curso de processo penal. 14. ed., rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 67.) 

Nesse mesmo sentido, caminha a orientação juris-
prudencial, inclusive, do Excelso Supremo Tribunal Federal: 

Inquérito - Arquivamento - Requerimento do Ministério 
Público. - Ao Ministério Público Federal é reservada a titu-
laridade da demanda penal. Requerendo o Órgão o arqui-
vamento do inquérito e exsurgindo da manifestação a 
certeza da harmonia do ato com a ordem jurídica em vigor, 
cumpre determinar a realização de tal providência, mormente 
quando a peça esta subscrita, como ocorre nos procedi-
mentos da competência do Supremo Tribunal Federal, pelo 
Procurador-Geral da República. (STF - Tribunal Pleno, Inq. 
554/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, v.u., j. em 07.11.1991; 
pub. no DJU de 13.12.1991.) 

In casu, como bem ressaltado pelo douto Pro cura-
dor-Geral de Justiça Adjunto, restou claro da sindi-
cância administrativa instaurada, bem como da mani-
festação da Justiça Eleitoral, que o Magistrado investi-
gado, ainda que tenha inobservado preceitos legais, agiu 
com boa-fé, visando de forma célere e eficaz construir o 
Cartório Eleitoral de Bonfinópolis, pensando sempre no 
bem-estar dos eleitores jurisdicionados, sem visar qual-
quer vantagem para si próprio. 

Ainda, sobre a boa-fé do Magistrado, concluiu a 
Juíza Alissandra Ramos Machado, nos autos da sindi-
cância administrativa: 

[...] A comissão de sindicância, após cumprir com muita 
responsabilidade e eficiência os trabalhos que lhe foram 
impostos, exarou seu parecer concluindo que, pelos depoi-
mentos colhidos, ficou demonstrado que a intenção do il. 
Magistrado Dr. José Antônio Maciel, ao dotar a Comarca de 
Bonfinópolis de Minas de sede própria da 329ª Zona eleitoral 

foi a melhor possível, inclusive esta comissão ficou impressio-
nada com a ótima construção em andamento [...]. (f. 264). 

Nesse mesmo norte, ressaltou o Dr. Renato César 
Jardim, Juiz Auxiliar da Corregedoria deste Tribunal: 

[...] O que se extrai dos autos é que o Dr. José Antônio Maciel 
agiu de boa-fé e não praticou qualquer ato, salvo prova 
em contrário, que pudesse caracterizar desvio funcional ou 
comportamento indevido [...] (f. 288). 

Idêntica conclusão foi alcançada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral, no processo CRE nº 348/2008, 
concluindo, que: 

[...] Após detida análise dos autos, não se constatou qualquer 
irregularidade capaz de justificar providências correicionais, 
não se vislumbrando, portanto, razões para manter em aberto 
o presente procedimento administrativo (f. 301). 

De forma harmoniosa com as conclusões acima 
apontadas, assim concluiu o nobre Procurador-Geral de 
Justiça Adjunto: 

Com efeito, não há indicativos de que o magistrado tenha 
agido com dolo suficiente a caracterizar quaisquer das figuras 
penais típicas que seriam, em tese, compatíveis com os fatos 
ora descritos. Não há informações de que qualquer valor 
tenha sido desviado do erário; a obra foi edificada e, hoje 
concluída, abriga o cartório eleitoral. Por outro lado, não há 
nenhuma notícia de que o magistrado ora investigado tenha 
obtido algum proveito, em benefício próprio ou alheio, ao 
reunir recursos e destiná-los à construção do novo cartório 
eleitoral. 
Mercê de tais considerações, conclui-se pela irrelevância 
penal das condutas apuradas neste expediente, razão por 
que o Ministério Público requer o arquivamento destes autos 
(f. 308). 

Portanto, de acordo com a conclusão do douto 
Procurador-Geral de Justiça Adjunto, inexistem nos autos 
elementos que justifiquem a abertura de investigação 
judicial contra o Magistrado. 

Fiel a essas breves considerações e a tudo mais que 
dos autos consta, meu voto é no sentido de se acolher, na 
íntegra, o parecer ministerial e determinar o arquivamento 
do presente feito, nos termos do art. 363 do Regimento 
Interno deste Tribunal de Justiça. 

É como voto. 

DES. ALBERTO DEODATO NETO - De acordo. 

DES. RONEY OLIVEIRA - De acordo. 

DES. ALMEIDA MELO - De acordo. 

DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES - De acordo. 

DES. KILDARE CARVALHO - De acordo. 

DES. BRANDÃO TEIXEIRA - De acordo. 
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instância pelos Tribunais dos Estados, quando denega-
tória a decisão. 

HABEAS CORPUS N° 1.0000.11.067245-8/000 - 
Comarca de Monte Azul - Paciente: Fabiano Antunes 
Camargo - Autoridade coatora: 3ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. PAULO CÉZAR DIAS  

Acórdão 

Vistos etc., acorda a Corte Superior do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do 
Desembargador Cláudio Costa, na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NÃO CONHECER DO PEDIDO. 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2011. - Paulo 
Cézar Dias - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. PAULO CÉZAR DIAS - Trata-se de habeas 
corpus impetrado em favor de Fabiano Antunes Camargo, 
pleiteando, em caráter liminar, a concessão da liberdade 
provisória. 

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente 
foi processado na Comarca de Monte Azul, acusado da 
prática de crime de roubo majorado. Diante da irregu-
laridade da prisão em flagrante, o douto Juiz de Direito 
relaxou a sua prisão e, desde então, ele respondeu a 
ação penal em liberdade, tendo comparecido a todos os 
atos processuais. 

Alega, outrossim, que, na sentença desafiada por 
apelação recebida, foi decretada sua prisão cautelar com 
a singela consideração de ser o mesmo possuidor de 
maus antecedentes criminais, não obstante a sua presu-
mida inocência. 

Assevera que o paciente é primário, trabalhador, e 
tem residência fixa, não estando a decisão fundamentada 
nos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais 
sejam: existência de riscos para a ordem pública, para a 
instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. 

Ab initio, verifica-se que a 3ª Câmara Criminal julgou 
o Habeas Corpus nº 0455631-41.2011.8.13.0000, 
versando sobre a mesma matéria no presente suscitada, 
o qual restou denegado. 

Logo, teoricamente, a autoridade coatora é a 3ª 
Câmara Criminal deste Tribunal, sendo o Juízo compe-
tente para análise do presente mandamus, salvo melhor 
juízo, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

A Corte Superior não detém competência recursal 
para analisar o mérito da decisão proferida pelas Câmaras 
Criminais Isoladas, mas tão somente a de processar e 
julgar originariamente: “o habeas corpus quando o cons-
trangimento ilegal for perpetrado por uma das Câmaras 
ou um dos Grupos de Câmaras do Tribunal de Justiça” 

Habeas corpus - Denegação da ordem - 
Autoridade coatora  - Câmara municipal do TJMG 

- Recurso - Competência do STJ - Art. 105, II, 
letra a, da CF  -  Aplicabilidade

Ementa: Corte Superior. Habeas corpus. Autoridade 
coatora. Câmara criminal do TJMG. Competência do 
STJ. Não conhecimento da ordem. 

- Nos termos do art. 105, inciso II, letra a, da CF, cabe 
recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça em 
relação aos habeas corpus decididos em única ou última 

DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS - De 
acordo. 

DES. PAULO CÉZAR DIAS - De acordo. 

DES. ARMANDO FREIRE - De acordo. 

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - De acordo. 

DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI - Reportando-me 
ao relatório constante no voto do douto Desembargador 
Antônio Armando dos Anjos, não chego a outra conclusão, 
senão aquela estampada no judicioso voto da relatoria, 
no entendimento de que na espécie não restou demons-
trado qualquer resquício de que o Magistrado investi-
gado tenha agido com dolo capaz de tipificar quaisquer 
figuras penais que seriam em tese compatíveis com os 
fatos imputados, pelo que restou apurado. 

Com esses adminículos e dando o aval ao douto 
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acompanho o 
eminente Relator e também voto pelo arquivamento do 
presente procedimento investigatório. 

DES. MAURÍCIO BARROS - De acordo. 

DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - De acordo. 

DES.ª HELOÍSA COMBAT - De acordo. 

DES.ª SELMA MARQUES - De acordo. 

DES. GERALDO AUGUSTO - De acordo. 

DES. EDILSON FERNANDES - De acordo. 

DES. ELIAS CAMILO - De acordo. 

DES. TIBÚRCIO MARQUES - De acordo. 

Súmula - ARQUIVARAM.

. . .
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Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados”, 
sendo eles, no caso, os integrantes da turma julgadora do 
Habeas Corpus nº 1.0000.11.045563-1/000. 

À luz do exposto, não conheço do habeas corpus. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES, 
KILDARE CARVALHO, EDIVALDO GEORGE DOS 
SANTOS, SILAS VIEIRA, WANDER MAROTTA, ARMANDO 
FREIRE, DÁRCIO LOPARDI MENDES, FRANCISCO 
KUPIDLOWSKI, MAURÍCIO BARROS, HELOÍSA COMBAT, 
BARROS LEVENHAGEN, RONEY OLIVEIRA, ALMEIDA 
MELO, GERALDO AUGUSTO, AUDEBERT DELAGE, 
BELIZÁRIO DE LACERDA, BITENCOURT MARCONDES, 
TIBÚRCIO MARQUES e AGOSTINHO GOMES DE 
AZEVEDO. 

Súmula - NÃO CONHECERAM DO PEDIDO.

(art. 18, inciso I, letra c, do RITJMG), o que, na espécie, 
não se verifica. 

Ressalta-se, nos termos do art. 105, inciso II, letra 
a, da CF, caber recurso ordinário ao Superior Tribunal de 
Justiça em relação aos habeas corpus decididos em única 
ou última instância pelos Tribunais dos Estados, quando 
denegatória a decisão. 

Aplicável, ainda, à espécie, o mencionado art. 105, 
inciso I, alínea c, segundo o qual: 

Compete ao STJ: 

I - processar e julgar originariamente: 
[...] 
c - os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qual-
quer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o 
coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado 
ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, 
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. 

Dentre os coatores, sujeitos à jurisdição do STJ, 
relaciona o art. 105, inciso I, alínea a, da CF, “os 

. . .
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Jurisprudência Cível

Contrato - Seguro de vida - Inclusão do cônjuge 
- Pilotar aeronave sem a habilitação necessária - 

Agravamento do risco - Fato impeditivo - Art. 333, 
II, CPC - Prova - Ausência - Erro no cálculo do 

risco pela seguradora - Ocorrência de sinistro - 
Indenização devida - Correção monetária - Termo 

inicial - Data do evento danoso - Honorários 
advocatícios - Fixação - Patamar mínimo - 

Art. 20, § 3º, CPC

Ementa: Cobrança. Seguro de vida. Agravamento do 
risco. Ônus da prova. Juros e correção monetária. Termo 
inicial. Honorários advocatícios.

- Incumbe à seguradora o ônus da prova quanto à confi-
guração de agravamento do risco contratado pelo segu-
rado, para afastar sua obrigação de cumprimento das 
obrigações estipuladas em contrato de seguro de vida.

- O erro do cálculo, pela seguradora, do risco contratado 
não afasta a responsabilidade indenizatória.

- A correção monetária é mera recomposição do valor da 
moeda, devendo incidir sobre a indenização securitária 
desde a data de verificação do sinistro. Os juros de mora 
são de 1%, a partir da citação, por aplicação do art. 405 
do novo Código Civil de 2002.

- A fixação de honorários advocatícios deve levar em 
consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da 
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, 
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
para seu serviço para a fixação do valor.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0431.08.044029-7/001 - 
Comarca de Monte Carmelo - Apelante: Cia. Seguros 
Aliança Brasil - Apelada: Fabiana Faleiros Cardoso 
Naves Michels - Relatora: DES.ª EVANGELINA CASTILHO 
DUARTE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011. - Evangelina 
Castilho Duarte - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE (Relatora) 
- Tratam os autos de cobrança da importância de R$     
681.061,76, referente à indenização por morte, prevista 

no contrato de seguro firmado entre a apelante e a 
apelada, com cláusula suplementar de inclusão faculta-
tiva de cônjuge.

A apelada alegou que, não obstante a morte do 
seu cônjuge, em 30 de dezembro de 2007, em acidente 
aéreo, a apelante recusa-se a efetuar o pagamento da 
indenização contratada.

Em contestação, a apelante enfatizou que o segu-
rado contribuiu para o agravamento do risco, pois tinha 
o hábito de pilotar aviões, embora não possuísse licença 
para tanto.

Acrescentou que, por ocasião do acidente noti-
ciado, o segurado pilotava a aeronave, razão pela qual 
não é devido o pagamento da indenização securitária.

Salientou a exclusão da cobertura, em razão do 
agravamento do risco.

A r. decisão recorrida julgou procedente o pedido, 
condenando a apelante ao pagamento da importância 
de R$ 681.061,76, com acréscimo de correção mone-
tária desde a data do evento danoso, e de juros de mora 
de 1% ao mês, desde a data da citação, custas e hono-
rários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% 
sobre o valor da condenação.

A apelante pretende a reforma da decisão recor-
rida, reiterando os termos da contestação quanto ao 
agravamento do risco ocasionado pela conduta do segu-
rado, que pilotava a aeronave, embora não possuísse a 
necessária habilitação.

Acrescenta que o certificado de aeronavegabilidade 
da aeronave estava vencido, o que indica a negligência 
do seu proprietário.

Alega a excludente de responsabilidade pela cober-
tura securitária em razão da violação de cláusula contra-
tual pelo segurado.

Sucessivamente, pretende que o termo inicial da 
correção monetária seja a data do ajuizamento da ação 
e dos juros moratórios, a data da citação.

Pugna, por fim, pela redução dos honorários advo-
catícios de sucumbência.

Contrarrazões às f. 291/303, pelo não provimento 
do recurso.

A r. decisão recorrida foi disponibilizada no Diário 
do Judiciário eletrônico em 6 de junho de 2011, consi-
derando-se publicada em 7 de junho de 2011, vindo 
a apelação em 22 de junho de 2011, no prazo legal, 
acompanhada do devido preparo.

Estão presentes os requisitos para conhecimento 
do recurso.

Ao contrato de seguro são aplicáveis as normas do 
Código de Defesa do Consumidor, já que estão presentes 
as figuras do consumidor, o segurado, que adere ao 
contrato, e do fornecedor, a seguradora, que oferece seu 
produto no mercado.
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A hipossuficiência do segurado em relação à 
apelante está evidenciada, sendo possível a inversão 
do ônus da prova a favor da apelada, de acordo com o 
art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

Para fundamentar o pedido, a apelada alega que 
as partes entabularam contrato de seguro de vida, com 
cláusula suplementar de inclusão do cônjuge, ocorrendo, 
em 30 de dezembro de 2007, sinistro que vitimou seu 
esposo, restando configurada a responsabilidade securi-
tária da apelante.

O ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos 
do art. 333 do CPC, sendo certo que meras alegações, 
despidas de conteúdo probatório seguro, não são aptas a 
amparar o direito que se perquire.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior, 
em sua obra Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio 
de Janeiro: Editora Forense, v. 1, 2004:

“Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os 
pressupostos fáticos do direito que pretende seja aplicado 
pelo juiz na solução do litígio” (p. 387-388).

E prossegue:

Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se 
baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai 
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu 
ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do 
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante 
absolvitur reus (p. 387-388).

Os documentos colacionados à exordial confirmam 
a existência de contrato de seguro, que é fato incontro-
verso nos autos.

Em sua defesa, a apelante não nega a existência do 
contrato. Alega, porém, que o segurado agiu de forma a 
agravar o risco coberto, ao pilotar aeronave sem possuir 
a habilitação necessária, afirmando, ainda, que o certifi-
cado de aeronavegabilidade estava vencido.

A recorrente afirma, em suma, que o evento morte 
decorreu da prática de ato ilícito pelo segurado, preten-
dendo, pois, seja afastado o dever de indenizar.

A apelante apresentou, portanto, defesa indireta, 
alegando fato impeditivo do direito da apelada, atraindo 
para si o ônus da prova, nos termos do art. 333, II, CPC.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro 
Júnior, na obra acima citada:

Quando, todavia, o réu se defende através de defesa indi-
reta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as conse-
qüências jurídicas daquele outro fato invocado pelo autor, a 
regra inverte-se. É que, ao se basear em fato modificativo, 
extintivo ou impeditivo do direito do autor, o réu implicita-
mente admitiu como verídico o fato básico da petição inicial, 
ou seja, aquele que causou o aparecimento do direito que, 
posteriormente, veio a sofrer as conseqüências do evento a 
que alude a contestação.
O fato constitutivo do direito do autor tornou-se, destarte, 
incontroverso, dispensando, por si mesmo, a respectiva prova 
(art. 334, III).
A controvérsia deslocou-se para o fato trazido pela resposta 
do réu. A este, pois, tocará o ônus de prová-lo (p. 387/388).

Cabe, pois, à apelante provar que o segurado 
agravou deliberadamente o risco do contrato, fato que 
afastaria a responsabilidade indenizatória.

No caso dos autos, restou evidenciado que o segu-
rado, esposo da apelada, pilotava a aeronave envolvida 
no sinistro, conforme se depreende da leitura do boletim 
de ocorrência de f. 24/28.

Ressalte-se que o boletim de ocorrência é documento 
público, gozando de presunção de veracidade, que, 
embora seja relativa, apenas pode ser desconstituída 
diante de prova robusta em sentido contrário.

A apelada não logrou êxito em desconstituir a 
presunção de veracidade do documento, devendo-se, 
pois, considerar que o segurado é que pilotava a aero-
nave no momento do acidente.

Ademais, a apelada não logrou comprovar que o 
segurado possuía brevê, inexistindo provas de que era 
habilitado para pilotar a aeronave em questão.

Resta, pois, perquirir se essas circunstâncias foram 
suficientes para agravar o risco do contrato.

Nesse aspecto, porém, incumbia à apelante o ônus 
da prova de que, no momento da adesão ao contrato de 
seguro, o segurado não tinha o hábito de pilotar a aero-
nave, passando a adotar tal conduta após a contratação, 
deixando, ainda, de comunicar o agravamento do risco à 
seguradora, descumprindo, assim, o disposto no art. 769 
do Código Civil.

Logo, a apelante não se desincumbiu da prova 
de fato impeditivo do direito da apelada, nos termos do 
art. 333, II, CPC.

Pela leitura do documento de f. 147, proposta 
de adesão do contrato de seguro, verifica-se que, no 
momento da contratação, a seguradora fez poucos ques-
tionamentos ao segurado, perquirindo apenas acerca 
de sua saúde, profissão e sobre a circunstância de estes 
possuírem outro seguro de vida em vigor.

Não há, no referido cartão-proposta, qualquer 
questionamento acerca dos hábitos de vida do segu-
rado, nem sequer um campo em branco para que fossem 
informadas circunstâncias que pudessem influenciar no 
cálculo do risco coberto.

Ora, se a seguradora, no momento da contratação, 
dispensou maiores questionamentos acerca dos hábitos 
do segurado, deve assumir os riscos decorrentes de sua 
omissão, não podendo, após a configuração do sinistro 
e após receber os prêmios mensais, alegar má-fé por 
não ter sido comunicada da existência de agravamento 
de risco.

Na verdade, verifica-se que o risco não foi agra-
vado pelo segurado, que, parece, já possuía o hábito de 
pilotar a aeronave desde quando aderiu ao contrato de 
seguro, mas houve erro no cálculo do risco pela segura-
dora, que não pode se esquivar da obrigação de pagar a 
indenização diante da ocorrência do sinistro.

As seguradoras, no afã de conquistarem novos 
clientes, descuidam-se das precauções necessárias, não 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 65-252, out./dez. 2011 |        67

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

cuidando de submeter os segurados a maiores questio-
namentos, não podendo a apelante se eximir do dever 
de indenizar ao argumento de haver agravamento do 
risco, quando, na verdade, o risco foi mal calculado pela 
própria recorrente.

Acrescente-se, ainda, que não há, nos autos, sequer 
indícios de que o fato de estar a aeronave com o certi-
ficado de aeronavegabilidade vencido foi determinante 
para a ocorrência do sinistro.

Ora, a irregularidade do certificado de aerona-
vegabilidade do avião envolvido no sinistro configura, 
em princípio, mera infração administrativa, incumbindo 
à seguradora o ônus da prova de que o veículo tinha 
defeitos que poderiam ser detectados se submetidos a 
exame para renovação da licença.

Ausente a prova dos fatos impeditivos, modifica-
tivos ou extintivos do direito da apelada, que incumbia 
à apelante, nos termos do art. 333, II, CPC, impõe-se 
negar provimento ao recurso, mantendo a condenação 
ao pagamento da indenização securitária contratada.

Pretende a apelante, ainda, a modificação do termo 
inicial da correção monetária, para que esta incida desde 
a data do ajuizamento da ação, e dos juros moratórios, 
desde a data da citação.

Não há, porém, interesse recursal para a modifi-
cação do termo a quo de incidência dos juros moratórios, 
que foi fixado como sendo a data da citação, tal como 
pretende a apelante.

A correção monetária é mera recomposição do 
valor da moeda, que deve ser aplicada desde a data do 
evento danoso, evitando-se o enriquecimento ilícito de 
uma das partes em detrimento da outra.

Dessarte, não há reparos a serem feitos na sentença 
neste aspecto.

Pugna a apelante, por fim, pela redução dos hono-
rários advocatícios de sucumbência.

A fixação de honorários advocatícios deve levar em 
consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da 
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, 
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
para seu serviço para a fixação do valor.

Ora, a decisão vergastada atendeu aos requisitos 
previstos no art. 20, § 3º, do CPC, tendo fixado os hono-
rários advocatícios no patamar mínimo previsto pelo 
aludido dispositivo legal, valor que remunera devida-
mente o advogado da apelada, tendo em vista o valor 
da condenação.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso 
apresentado por Cia. Seguros Aliança Brasil, para manter 
íntegra a decisão recorrida.

Custas recursais, pela apelante.

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA (Revisor) - De acordo 
com a Relatora.

Cobrança - Taxas e encargos condominiais - 
Proprietário - Legitimidade passiva - Precedentes 

- Cessão do imóvel através de “contrato de 
gaveta” - Peculiaridade - Insegurança quanto 

à propriedade - Ação contra a proprietária 
constante do registro do imóvel - Faculdade do 

condomínio - Maior garantia de recebimento dos 
valores devidos - Ressalvado direito de regresso 

contra o promissário comprador

Ementa: Ação de cobrança. Taxas condominiais. Respon-
sabilidade pelo pagamento. Contrato de cessão de 
direitos e obrigações não registrado. Peculiaridades do 
caso concreto.

- Os encargos condominiais constituem obrigação devida 
em razão da própria unidade condominial e, tendo em 
vista as peculiaridades do caso concreto, que eviden-
ciam insegurança acerca da posse do cessionário sobre 
o imóvel, admite-se a cobrança da dívida em face da 
proprietária constante no Registro de Imóveis, que deverá 
responder pelos encargos inadimplidos.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.475217-1/002 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: Maria da Consola-
ção Almeida - Apelado: Condomínio do Edifício Residen-
cial Frei Leopoldo - Relator: DES. ALVIMAR DE ÁVILA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2011. - Alvimar 
de Ávila - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALVIMAR DE ÁVILA (Relator) - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Maria da Conso-
lação Almeida, nos autos da “ação de cobrança de taxas 
e encargos condominiais” movida por Condomínio do 
Edifício Residencial Frei Leopoldo, contra sentença que 
julgou procedente o pedido inicial (f. 108/111).
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A apelante, em suas razões, alega que não é legí-
tima senhora e possuidora do bem, uma vez que cedeu tais 
prerrogativas mediante cessão e transferência de direitos 
via instrumento particular popularmente conhecido como 
“contrato de gaveta”. Afirma que, a partir de julho de 
2006, o cessionário e condômino é que deveria contri-
buir para a conservação da coisa comum, mesmo que 
ainda não figure como proprietário do bem no registro 
do imóvel. Defende ser parte passiva ilegítima, devendo 
o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito, na 
forma do art. 267, VI, do CPC (f. 112/114).

O apelado apresentou contrarrazões às f. 119/122, 
pugnando pela manutenção da r. sentença.

O recurso foi devidamente preparado (f. 117).
Conheço do recurso por estarem presentes os pres-

supostos de sua admissibilidade.
Cuidam os autos de ação de cobrança de taxas 

e encargos condominiais ajuizada pelo condomínio 
apelado em face da apelante, sob a alegação de que 
esta se encontra inadimplente com as taxas de condo-
mínio desde setembro/2006.

A apelante, em sua defesa, alegou ter cedido o 
imóvel, por meio de “contrato de gaveta”, em junho/2006, 
ao Sr. Izaías Domingos Souza, ficando o promissário 
comprador responsável pelo pagamento das cotas 
condominiais, razão pela qual não deve ser responsabili-
zada pelo inadimplemento, devendo a ação ter sido ajui-
zada em face do atual possuidor do imóvel em questão.

Inicialmente, ressalta-se que a questão relativa à 
legitimidade passiva ad causam da apelante já restou 
decidida por esta egrégia Câmara, quando do julga-
mento do Agravo de Instrumento nº 1.0024.07.475217-
1/002, de minha relatoria, que assim restou ementado:

Agravo de instrumento - Ação de cobrança de taxas condomi-
niais - Rito sumário - Nomeação à autoria - Impossibilidade 
- Proprietário do imóvel - Legitimidade passiva. No procedi-
mento sumário, não é admissível a nomeação à autoria, por 
se tratar de uma espécie de intervenção de terceiros, expres-
samente vedada pelo art. 280 do Código de Processo Civil. 
O proprietário do imóvel constante do registro imobiliário 
apresenta-se como parte legítima para responder a ação de 
cobrança de taxas condominiais (julgado em 07.04.2010).

Sendo assim, restou consignado que a apelante, 
como proprietária do imóvel constante no registro imobi-
liário, configura-se como parte legítima para responder 
por eventuais cobranças de taxas condominiais.

Resta, portanto, no mérito, analisar se a apelante 
deve arcar com as taxas de condomínio que se encon-
tram em atraso.

De fato, o registro público de f. 06/06-v. demonstra 
que o imóvel é de propriedade da Sr.ª Maria da Conso-
lação Almeida, ora apelante, porém, o contrato de 
f. 62/64 revela que tal unidade condominial foi objeto 
de contrato de cessão (popularmente conhecido como 
“contrato de gaveta”) realizado junto ao cessionário 
Izaías Domingos de Souza.

Assim, embora o imóvel esteja registrado em nome 
da apelante, encontra-se em posse do cessionário.

A controvérsia restringe-se à definição da pessoa 
sobre a qual recairá a responsabilidade pelo pagamento 
das taxas de condomínio.

É cediço que as obrigações que decorrem de um 
direito real sobre determinada coisa aderem a ela e a 
acompanham, inclusive quanto às modificações do titular. 
São as chamadas obrigações propter rem, também conhe-
cidas como obrigações reais ou mistas, entre as quais se 
encontra a obrigação de pagamento da taxa condominial.

Sobre o tema, Silvio Rodrigues leciona que:

Além de outras virtudes, a noção de obrigação propter rem 
consegue explicar relações jurídicas provenientes de institutos 
que modernamente se difundiram, tais como as derivadas 
do condomínio em edifícios, ou alguns aspectos ligados ao 
lotea mento de terrenos.
Quanto ao condomínio, as obrigações oriundas do título 
constitutivo ou do regulamento são, indiscutivelmente, propter 
rem, pois advêm da circunstância do devedor ser comu-
nheiro. Por isso, elas se transmitem ao sucessor particular, 
que fica adstrito a obedecer aos deveres assumidos pelo 
antecessor, em qualquer daqueles documentos. Ademais, o 
devedor daquelas obrigações delas se liberta, ao perder a 
qualidade de titular do direito real, quer por aliená-lo, quer 
por abandoná-lo (Direito civil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
1989, v. 2, p. 111).

E, no que tange à responsabilidade pelo paga-
mento das taxas condominiais, o Professor Caio Mário da 
Silva Pereira pondera que:

O artigo 1.336 do Código Civil cuida dos principais deveres 
dos condomínios, que passaremos em revista a seguir.
O primeiro dever é o de concorrer para fazer face às despesas 
do condomínio. É lícito convencionar que sejam solvidas pelo 
usuário da unidade (locatário, comodatário, etc.), sem que 
importe em transferência da obrigação. Os encargos condo-
miniais constituem obrigação devida em razão da própria 
unidade - obligatio ad rem - e, conseguintemente, por eles 
responde o proprietário. Em caso de alienação, o adquirente 
será obrigado pelo pagamento, se o alienante não estiver 
quite no momento da transferência (Instituições de direito civil. 
19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 4, p. 191-192).

Embora haja forte entendimento na doutrina e juris-
prudência (ao qual costumo me filiar), no sentido de que 
a obrigação de pagar as taxas condominiais se transfere 
ao promissário comprador ou adquirente-possuidor, inde-
pendentemente de o contrato de promessa de compra e 
venda ter sido registrado, e principalmente se tal fato é 
de conhecimento do condomínio credor, não se pode 
olvidar de analisar as peculiaridades do caso concreto, 
que poderão levar o julgador a uma conclusão diversa.

Na espécie, embora esteja comprovado que a 
unidade residencial em questão foi objeto de contrato de 
cessão de direitos e obrigações (contrato de gaveta), a 
apelante informa, em sua peça contestatória, que ajuizou 
“ação de resolução de contrato de cessão de direitos 
sobre bem imóvel c/c pedido de reintegração de posse”, 
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Ação popular - Meio ambiente - Autorização para 
corte de árvore centenária - Suspensão - Liminar - 
Verossimilhança da alegação e periculum in mora 

- Presença - Deferimento

Ementa: Agravo de instrumento. Ação popular. Meio 
ambiente. Autorização para corte de árvore centenária. 
Suspensão. Liminar. Verossimilhança da alegação e peri-
culum in mora. Presença. Deferimento.

- Restando comprovada a plausibilidade do direito 
alegado, quanto à necessidade de suspensão da determi-
nação de corte de árvore centenária existente no Município 
de Raul Soares, bem como o perigo de demora, correto 
se apresenta o deferimento da tutela liminar pleiteada.

Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0540.07. 
013194-6/001 - Comarca de Raul Soares - Agravante: 
IEF - Instituto Estadual de Florestas - Interessada: Zilá 
Rocha de Faria - Agravado: Jesus Alves Menezes - Relator: 
DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO 
AO AGRAVO.

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011. - Elias 
Camilo Sobrinho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - Trata-se de 
agravo de instrumento contra a decisão de f. 23-TJ, que, 
nos autos da ação popular originária proposta por Jesus 
Alves Menezes, ora agravado, deferiu a antecipação de 
tutela por ele vindicada,

para determinar a suspensão do corte da referida árvore, até 
que seja julgada definitivamente a presente ação, sendo que 
aquele que proceder ao corte ou qualquer forma de danifi-
cação da referida será responsabilizado civil e criminalmente 
(sic, f. 23-TJ).

Em suas razões recursais de f. 02/12-TJ, suscita 
o agravante, inicialmente, preliminar de nulidade da 

pretendendo ver rescindido o mencionado contrato de 
gaveta entabulado com o Sr. Izaías Domingos Souza, bem 
como ser reintegrada na posse do imóvel, ação esta que 
se encontra em fase de julgamento.

Nota-se, portanto, que até o momento a proprie-
dade do bem imóvel não foi devidamente transfe-
rida para o cessionário no Cartório de Registro compe-
tente, estando tal situação fática ainda em discussão, em 
razão do suposto inadimplemento deste. Tal fato, a meu 
ver, gera insegurança acerca da futura propriedade do 
imóvel, trazendo ainda dúvidas quanto à manutenção da 
posse do cessionário sobre a unidade residencial.

É certo que a taxa de condomínio tem por finalidade 
o pagamento dos custos para manutenção do edifício, de 
modo que o débito de qualquer dos condôminos onera 
os demais, sobrecarregando-os injustamente. Assim, deve 
ser adotada a solução mais eficaz para satisfação desta 
dívida em prol do condomínio, podendo-se concluir pela 
possibilidade de este recorrer àquele que ofereça melhor 
condição para saldar o débito.

Assim, pode-se concluir que o condomínio tem a 
faculdade de ajuizar a ação contra o proprietário e/ou 
contra o morador que esteja usufruindo o bem, podendo 
aquele que se entender prejudicado tomar as medidas 
regressivas cabíveis para reparar os prejuízos.

No presente caso, tendo em vista a informação de 
que está pendente de julgamento ação de rescisão de 
contrato c/c reintegração de posse ajuizada pela proprie-
tária do imóvel contra o promissário comprador, não há 
como se negar que a proprietária constante do registro 
oferece maior garantia para pagamento das taxas condo-
miniais, ficando ressalvado o seu direito de regresso.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal 
de Justiça:

1.Condomínio. Despesas. Ação de cobrança. Legitimidade 
passiva. - A ação de cobrança de quotas condominiais pode 
ser proposta tanto contra o proprietário como contra o promis-
sário comprador, pois o interesse prevalente é o da coletivi-
dade de receber os recursos para o pagamento de despesas 
indispensáveis e inadiáveis, podendo o credor escolher - entre 
aqueles que tenham uma relação jurídica vinculada ao imóvel 
(proprietário, possuidor, promissário comprador, etc.) - o que 
mais prontamente poderá cumprir com a obrigação, ressal-
vado a este o direito regressivo contra quem entenda respon-
sável. Ação promovida contra o proprietário. Recurso conhe-
cido, mas improvido [...] (REsp 223282/SC - Relator: Ministro 
Ruy Rosado de Aguiar - Data do julgamento: 17.10.2000).

Com essas considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e 
jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pela apelante.

DES. SALDANHA DA FONSECA (Revisor) - De 
acordo com o Relator.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Ementa: Agravo de instrumento. Ação popular. Liminar. 
Prévia audiência do representante da pessoa jurídica de 
direito público. Desnecessidade. Vereadores. Resolução. 
Parcela indenizatória pela participação em sessão extraordi-
nária. Legalidade duvidosa. Manutenção cautelar do depó-
sito judicial. - A exigência de prévia oitiva do representante 
judicial da pessoa jurídica de direito público, que o art. 2º 
da Lei nº 8.437/92 estabelece para a concessão de liminar 
em mandado de segurança coletivo e ação civil pública, 
não se estende à ação popular [...]. V.v. - Agravo de instru-
mento. Ação popular. Liminar. Prévia audiência do represen-
tante da pessoa jurídica de direito público. Desnecessidade. 
Resolução. Vereadores. Subsídios. Sessão extraordinária. 
Princípios da anterioridade e da moralidade. Liminar cassada. 
- Não se aplica à ação popular o disposto no art. 2º da Lei 
nº 8.437/92, segundo o qual ‘no mandado de segurança 
coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, 
quando cabível, após a audiência do representante judicial 
da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronun-
ciar no prazo de setenta e duas horas [...] (TJMG - Agravo de 
Instrumento nº 1.0105.04.110168-1/001 - Relator para o 
acórdão: Des. Edgard Penna Amorim - Data do julgamento: 
11.11.2004).

Com tais considerações, rejeito a preliminar.
Mérito.
No mérito, busca o agravante, através do presente 

recurso, a reforma da decisão de primeiro grau, que, nos 
autos da ação popular originária proposta pelo agravado, 
deferiu a liminar pleiteada, determinando a suspensão do 
corte da árvore sub judice, até que seja julgada definitiva-
mente a presente ação.

Data venia, da análise da presente controvérsia, 
tenho que o melhor caminho que se alvitra é a manu-
tenção, por ora, da decisão vergastada, no que tange ao 
deferimento da impugnada liminar.

Sobre a possibilidade de deferimento de liminar em 
ação popular, estabelece o § 4º do art. 5º da Lei Federal 
nº 4.717/1965:

Art. 5º [...]
§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão 
liminar do ato lesivo impugnado.

Por sua vez, o § 1º do art. 1º do mesmo diploma 
legal dispõe que, “consideram-se patrimônio público [...] 
os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, 
histórico ou turístico”.

Como cediço, os provimentos liminares em geral, 
sempre fundados em um juízo de aparência, porque de 
cognição superficial, em contraposição à tutela definitiva 
que se funda em certeza, consagram o princípio da efeti-
vidade, a partir da concessão da medida reclamada, em 
caráter provisório, como forma de evitar o perecimento 
do direito reclamado, até a decisão definitiva da tutela 
jurisdicional perseguida, se concedida ao final. Aliás, 
justamente diante da importância do bem jurídico prote-
gido nas ações populares, as liminares nelas deferidas 
assumem feição extremamente relevante.

decisão, por inobservância da exigência contida no 
art. 2º da Lei 8.437/92.

No mérito, aduz não estarem presentes, na hipó-
tese, os requisitos autorizadores da antecipação de tutela 
vindicada, em especial o fumus boni iuris,

pois não há para o agravado/autor qualquer possibilidade de 
êxito no manejo da ação popular principal, cuja pretensão é 
a de mera revisão dos critérios de conveniência e oportuni-
dade do ato administrativo-ambiental que autorizou o corte 
da árvore, que goza da presunção de certeza e legitimidade, 
não infirmados na inicial (sic, f. 06-TJ).

Por fim, tecendo comentários sobre o risco de lesão 
grave e de difícil reparação que a manutenção da decisão 
recorrida poderá gerar, pugna pela concessão do efeito 
suspensivo ao recurso, e, ao final, pelo seu provimento, 
para indeferir a antecipação de tutela requerida.

Instruem o recurso os documentos de f. 13/63-TJ.
Admitido o processamento do recurso sob a forma 

de instrumento, foi indeferido o efeito suspensivo vindi-
cado, conforme decisão de f. 68/72-TJ.

Requisitados informes, o d. Juiz de primeiro grau 
prestou as informações de f. 136/138-TJ, comunicando a 
manutenção da decisão recorrida.

O agravado, apesar de devidamente intimado para 
contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certidão de 
f. 172-TJ.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou o 
parecer de f. 174182-TJ, opinando pelo desprovimento 
do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso, porque próprio, tempestivamente 
aviado, devidamente processado, isento do preparo em 
razão da isenção legal conferida ao recorrente.

Preliminar de nulidade da decisão.
Ab initio, cumpre apreciar a preliminar de nulidade 

da decisão suscitada pelo agravante, por inobservância 
da exigência contida no art. 2º da Lei 8.437/1992.

Data venia, razão não lhe assiste.
Assim estabelece o dispositivo legal tido como 

violado (art. 2º da Lei 8.437/1992):

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil 
pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a 
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de 
direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta 
e duas horas.

De fato, de uma simples leitura do referido disposi-
tivo legal, tenho não haver que se falar em necessidade 
de oitiva prévia do ente público para fins de concessão de 
liminar, haja vista que, conforme expressamente dispõe 
dito dispositivo, trata-se de providência a ser observada 
apenas em sede de ação civil pública e mandado de 
segurança coletivo, não se estendendo às ações popu-
lares, que possuem rito especial estabelecido em lei espe-
cífica (Lei nº 4.717/1965).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
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Prestação de serviços - Cobrança - Retenção do 
bem - Inadmissibilidade - Constrangimento - Dano 
moral - Caracterização - Quantum - Moderação e 
razoabilidade - Reparação do ilícito - Manutenção

Ementa: Indenização. Prestador de serviços. Retenção do 
veículo para pagamento de dívida. Exercício arbitrário 
das próprias razões. Dano moral configurado. Quantum. 
Cautelar. Busca e apreensão. Requisitos presentes.

- Preceitua a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LIV, 
que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal. Desse modo, ressalvadas 
as exceções previstas em lei (art. 776, CC), o prestador 
de serviços não pode reter bens do devedor de forma a 
coagi-lo ao pagamento da dívida. Com efeito, a autotu-
tela, desde que o Estado monopolizou a jurisdição, foi 
abolida, sendo, inclusive, tipificado como crime o exer-
cício arbitrário das próprias razões.

- Caracterizado o dano moral decorrente do constrangi-
mento ocasionado pela forma como realizada a cobrança, 
configurando o exercício arbitrário das próprias razões. 
O constrangimento excessivo, abusivo, ocasionado por 
conduta do apelante, sem dúvida atenta contra a boa 
fama, reputação e credibilidade do apelado, ensejando-
-lhe a reparação por dano moral.

- O arbitramento do dano moral deve ser realizado com 
moderação, em atenção à realidade da vida e às pecu-
liaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de 
culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se 
pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, 
acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade 
civil, a necessidade de desestimular o ofensor a repetir 
o ato.

- Deve ser reconhecida a procedência da medida cautelar, 
se presentes os requisitos autorizadores da medida, quais 
sejam o fumus boni iuris e o periculum.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.10.018529-0/001 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: Maqnelson Veículos 
Ltda. - Apelado: Afonsinho Transportes Ltda.-ME - 
Relatora: DES.ª CLÁUDIA MAIA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em negar provimento ao recurso.

Belo Horizonte, 3 de novembro de 2011. - Cláudia 
Maia - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª CLÁUDIA MAIA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Maqnelson Veículos Ltda. 

Todavia, o deferimento de tais provimentos não pres-
cinde do convencimento sumário de que o fato alegado 
seja verdadeiro e de que a repercussão jurídica preten-
dida pela parte deve ser provavelmente a correta. Com 
efeito, o juízo de delibação para a concessão de uma 
tutela urgente, seja de que natureza for, consubstancia-se 
na valoração dos fatos e do direito, conforme as provas 
até então existentes nos autos, a fim de que se certifique 
da probabilidade de sucesso na demanda.

Dessa forma, feitas tais considerações, analisando 
detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se 
restarem demonstrados indícios suficientes da existência 
do fumus boni iuris na hipótese.

Isso porque, de uma detida análise dos autos, tenho 
que, como bem observado pelo il. Procurador de Justiça, 
Dr. Luiz Carlos Teles de Castro, na hipótese, “os argu-
mentos tendentes à preservação do espécime arbóreo que 
se pretende seja suprimido [...] são fortíssimos, pois consta 
que a árvore remonta a um tempo anterior à fundação da 
própria cidade”, possuindo aproximadamente 100 anos 
de idade, “constituindo não apenas um bem da flora local 
propriamente dito, mas, principalmente, uma referência 
da história do lugar” (sic, f. 181/182-TJ), tendo inclusive 
dado nome ao bairro em que localizada.

Desta forma, considerando-se tais questões, e, em 
especial, diante da ausência de comprovação, por ora, 
de que a árvore que se busca ver cortada, esteja apresen-
tando risco iminente de queda, bem como da impossibi-
lidade de serem tomadas outras medidas que resolvam 
os problemas que eventualmente esteja causando à rede 
elétrica, como simples poda, a manutenção do estado 
atual das coisas se impõe, até mesmo diante do risco 
de corte imediato da árvore em discussão, medida esta 
irreversível, restando, assim, configurado também o 
periculum in mora.

Nestes termos, não merece reforma a decisão 
vergastada, que deferiu a liminar vindicada.

Com tais razões, rejeito a preliminar de nulidade 
do decisum, e, no mérito, nego provimento ao recurso, 
mantendo a decisão vergastada por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos.

Sem custas recursais, em razão da isenção legal 
conferida ao agravante.

DES. JUDIMAR BIBER - De acordo com o Relator.

DES. KILDARE CARVALHO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 
PROVIMENTO AO AGRAVO.

. . .
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a boa fama, reputação e credibilidade do apelado, confi-
gurando o dano moral.

A fixação econômica do dano moral muitas vezes 
cria situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, 
em razão de o legislador pátrio ter optado, em detri-
mento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema 
denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz, 
tendo em vista o bom-senso e determinados parâmetros 
de razoabilidade.

Com efeito, é imprescindível que se realize o arbi-
tramento do dano moral com moderação, em atenção 
à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econô-
mico das partes. Ademais, não se pode olvidar, conso-
ante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese 
punitiva acerca da responsabilidade civil, a necessidade 
de desestimular o ofensor a repetir o ato.

A propósito, Maria Helena Diniz ensina que:

[...] o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 
circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização 
devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equi-
valente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 
pecuniá ria do dano moral é um misto de pena e satisfação 
compensatória. Não se pode negar sua função: penal, cons-
tituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, 
sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, propor-
cionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 
soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades 
materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, 
assim, seu sofrimento (A responsabilidade civil por dano 
moral, Revista Literária de Direito, ano II, n. 9, p. 9, jan./fev. 
de 1996).

Nesse sentido, Caio Mário também traz lição 
preciosa:

[...] um jogo duplo de noções: a - de um lado, a ideia de 
punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera 
jurídica alheia [...]; b - de outro lado, proporcionar à vítima 
uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor 
nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma 
ensancha de reparação da afronta [...] (Instituições de direito 
civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 235).

Nessa toada, dadas as particularidades do caso em 
comento, bem como observados os princípios de mode-
ração e da razoabilidade, o valor a título de danos morais 
deve ser mantido em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), que permite a reparação do ilícito sem trans-
formar-se em fonte de enriquecimento sem causa.

Por fim, a par do que dos autos consta, especial-
mente das provas produzidas no processo principal, não 
há como negar a procedência da cautelar em apenso, 
porquanto presentes os requisitos autorizadores da 
medida, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum 
in mora.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível da Comarca de Uberaba, Dr.ª Andreísa de 
Alvarenga Martinoli Alves, que, nos autos da ação de 
indenização ajuizada por Afonsinho Transportes Ltda.-ME, 
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para 
condenar a requerida ao pagamento da importância de 
R$ 3.500,00 a título de danos morais. Em julgamento 
simultâneo, o pedido formulado na cautelar de busca 
e apreensão também foi julgado procedente, tornando 
definitiva a liminar deferida.

Alega a apelante que o conserto realizado no 
veículo do apelado sem o devido pagamento autoriza o 
exercício do direito de retenção das benfeitorias necessá-
rias e úteis até a satisfação do seu crédito, assim agindo 
no exercício regular do direito. Sustenta que é possuidora 
de boa-fé do veículo que fora deixado no seu estabe-
lecimento para reparos. Aduz que o pedido formulado 
na cautelar não cumpre os requisitos elencados nos arts. 
798 e 801 do CPC. Argumenta que inexiste na espécie 
ato ilícito a dar ensejo à reparação por dano moral. 
Eventualmente, postula a redução da quantia arbitrada. 
Busca o provimento do recurso.

Contrarrazões às f. 108/111.
Conheço do recurso, por estarem presentes os pres-

supostos de admissibilidade.
Não merece reparos a sentença proferida.
Preceitua a Constituição Federal, no art. 5º, inciso 

LIV, que ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal.

Desse modo, ressalvadas as exceções previstas 
em lei (art. 776, CC), o prestador de serviços não pode 
reter bens do devedor de forma a coagi-lo ao paga-
mento da dívida. Com efeito, a autotutela, desde que 
o Estado monopolizou a jurisdição, foi abolida, sendo, 
inclusive, tipificado como crime o exercício arbitrário das 
próprias razões.

Por outro lado, o Estado põe à disposição do credor 
meios judiciais para a cobrança de dívidas, cabendo-lhe 
a propositura da ação competente para cobrar o que lhe 
é devido em razão dos serviços prestados.

Dessarte, evidente a arbitrariedade da conduta 
praticada pela apelante ao reter o veículo no seu esta-
belecimento, a fim de obter o pagamento de dívida por 
serviços prestados.

Entende o apelante que se encaixa no conceito de 
possuidor de boa-fé, a fim de legitimar a retenção das 
benfeitorias úteis e necessárias realizadas no veículo. Na 
verdade, está o apelante confundindo os institutos jurí-
dicos, pois, no caso, apenas deteve o veículo por ocasião 
do contrato de prestação de serviços ajustado, em 
momento algum exercendo atos de posse.

Evidente, assim, o dano moral decorrente do cons-
trangimento ocasionado pela forma como realizada a 
cobrança, configurando o exercício arbitrário das próprias 
razões. O constrangimento excessivo, abusivo, ocasio-
nado por conduta do apelante sem dúvida atenta contra 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 65-252, out./dez. 2011 |        73

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

DES. NICOLAU MASELLI (Revisor) - De acordo com 
a Relatora.

DES. ALBERTO HENRIQUE - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Mandado de segurança - Perícia - Veículo - Chassi 
original - Alteração de ônibus para caminhão - 
Vistoria pelo Detran/MG - Irregularidades ou 

ilicitudes - Ausência 

Ementa: Administrativo. Mandado de segurança. 
Chassi de veículo. Perícia. Chassi original. Alteração 
de ônibus para caminhão. Vistoria pelo Detran-MG. 
Ausência de apuração de irregularidades ou ilicitudes. 
Sentença confirmada.

- Não sói subsistir impedimento sobre veículo no caso 
de restar atestada, por meio de perícia realizada pelo 
Instituto de Criminalística, a originalidade do chassi do 
veículo periciado.

- Revela-se arbitrária a conduta do Detran-MG quando 
implementa bloqueio administrativo no registro de veículo 
que ele próprio vistoriou anteriormente, atestando, sem 
restrições, a remarcação de seu chassi.

Sentença confirmada em reexame necessário.

REEXAME NECESSÁRIO-CV Nº 1.0024.10.028910-
7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Autor: Lugeinaldo 
Furtado Moura - Remetente: Juiz de Direito da 6ª Vara 
da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo 
Horizonte - Autoridade Coatora: Chefe do Detran-MG 
Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Réu: Estado 
de Minas Gerais - Relator: DES. DÍDIMO INOCÊNCIO 
DE PAULA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em confirmar a sentença, em sede de reexame necessário. 

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011. - Dídimo 
Inocêncio de Paula - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - Trata-se 
de reexame necessário em face da sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública 
e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte (anexada 

às f. 161/164), prolatada nos autos do mandado de 
segurança impetrado por Lugeinaldo Furtado Moura 
contra ato supostamente ilegal cometido pelo Chefe do 
Departamento de Trânsito de Minas Gerais. 

O Magistrado de primeiro grau concedeu a ordem 
de segurança perseguida pelo impetrante, no sentido de 
determinar à autoridade coatora 

proceder à baixa do impedimento quanto ao chassi do veículo 
ser de ônibus ou não, pois, segundo o laudo pericial, foram 
constatadas irregularidades; entretanto a expedição do CRLV 
está condicionada ao pagamento de todas as taxas, seguros 
e multas (f. 163). 

Ouvida, a douta Procuradoria-Geral de Justiça 
opinou pela confirmação da sentença, nos termos do 
parecer de f. 173/175. 

Feito convertido em diligência para determinar o 
atendimento ao disposto no art. 13 da Lei 12.016/2009. 

É o relatório. 
Conheço do reexame necessário, a teor do artigo 

14, § 1º, da Lei 12.016/2009, porquanto a sentença é 
concessiva da segurança. 

Ausentes preliminares, passo ao deslinde do mérito. 
No mérito, e depois de examinar com afinco a 

presente cizânia, não cheguei a outra conclusão que não 
àquela externada pelo Juiz sentenciante. 

Extrai-se de todo o processado que o impetrante 
adquiriu o veículo, cujo chassi já restava remarcado, 
consoante vistoria realizada pelo Detran-MG (f. 44). 

Em nove de outubro de 2003 o veículo em apreço 
foi apreendido para fins de investigação policial a cargo 
da 2ª Delegacia Especializada de Repressão, Furtos e 
Roubos de Veículos, conforme f. 55 dos autos. 

Frise-se que, no Procedimento Investigatório 
nº 134/03, houve a realização de perícia pelo Instituto de 
Criminalística, por meio da qual se chegou à conclusão 
de que o veículo do impetrante era o original. 

Neste ponto, vale transcrever trecho do despacho 
proferido pelo Delegado de Polícia, colacionado à f. 41: 

Verifica-se que o citado veículo foi localizado na região 
de Formiga-MG em poder de Lugeinaldo Furtado Moura. 
Submetido a exame metalográfico, os Peritos subscritores do 
laudo 324/2003 concluíram que o chassi examinado era o 
original. 

Em face de tais fatos, pode-se concluir que o impe-
dimento lançado no registro do veículo do impetrante 
somente sói subsistir em relação à suposta violação do 
disposto na Resolução nº 115 do Contran, nos termos do 
despacho de f. 99. 

No entanto, gizo que não se encontra comprovada 
de forma indubitável no bojo destes autos que a remar-
cação do chassi ocorreu em data posterior ao advento da 
Resolução nº 115 do Contran. 

Lado outro, consoante bem asseverado pelo douto 
Procurador de Justiça à f. 175, 
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- Litisconsorte: MDC/MG-GV Movimento das Donas 
de Casa e Consumidoras de Governador Valadares - 
Apelados: Município de Governador Valadares, Cemig - 
Cia. Energética de Minas Gerais - Relator: DES. JUDIMAR 
BIBER

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, À UNANIMIDADE, 
EM NÃO PROVER A APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - Judimar 
Biber - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JUDIMAR BIBER (Relator) - Trata-se de apela-
ções aviadas contra a sentença de 1º grau que indeferiu 
não apenas a liminar, mas também extinguiu a presente 
ação civil pública sem julgamento de mérito, nos termos 
do art. 267, V, do Código de Processo Civil, ao argu-
mento de que o meio seria inadequado para questionar 
imposição tributária.

Pretendem, em suma, todos os apelantes a admissão 
da ação civil pública para os fins colimados na inicial, 
ao argumento de que o interesse coletivo, trazido com 
a inicial, de deslinde da questão estaria afeto às disposi-
ções do Código de Defesa do Consumidor, muito embora 
envolva a incidência tributária da CCSIP - Contribuição 
para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -, 
por disfunção existente na imposição da base de cálculo 
sustentada na norma de contenção e da base de cálculo 
constante do convênio com a Cemig.

Em contrapartida, pretendem os apelados a manu-
tenção da decisão hostilizada, ao argumento de que a 
ação civil pública se mostraria incabível, por questionar 
relação jurídico-tributária, sustentando, ainda, a Cemig, 
na eventualidade, a sua ilegitimidade passiva para a 
ação promovida.

É o relatório.
Passo ao voto.
Os recursos são regulares e tempestivos, deles 

conheço.
Em primeiro lugar, deixaria consignado que, tradi-

cionalmente, se aceitava a noção de que os interesses 
poderiam ser públicos e privados e cada um deles teria 
uma forma de tratamento diferenciado, com princípios 
próprios e com reflexos inevitáveis na relação processual, 
fixando-se a legitimação ordinária do Ministério Público, 
que era irradiada apenas nas ações cuja discussão fosse 
exclusivamente de interesse público, limitando sobrema-
neira as hipóteses de legitimação do órgão na preser-
vação dos interesses privados, o que, reflexamente, 
importaria na limitação do objeto possível e decorrente 
da ação civil pública.

Ação civil pública - Contribuição para o custeio 
dos serviços de iluminação pública (CCSIP) - 

Disfunção na base de cálculo - Via inadequada 
- Concessionária - Ilegitimidade - Extinção do 

processo sem julgamento do mérito - Adequação

Ementa: Apelação cível. Ação civil pública. Disfunção na 
base de cálculo da CCSIP. Matéria tributária. Via inade-
quada. Ilegitimidade da concessionária. Extinção do 
processo sem julgamento do mérito. Adequação.

- O Ministério Público, ou os demais legitimados, não tem 
legitimidade para propor ação civil pública cujo objeto 
seja disfunção resultante da ilegalidade na determinação 
da base de cálculo da Contribuição para o Custeio dos 
Serviços de Iluminação Pública, cuja natureza jurídica 
é tributária, não detendo a concessionária de serviço 
público legitimidade para a ação de repetição de indé-
bito resultante do lançamento.

Não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.07.234103-2/001 
- Comarca de Governador Valadares - Apelantes: 
1ª) Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; 
2º) Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

o impetrante adquiriu o veículo em 2003, sendo que o mesmo 
já se encontrava registrado naquele órgão como caminhão, 
ou seja, naquela oportunidade já se encontrava registrado no 
Detran o veículo alterado. 

Ademais, no laudo de vistoria de f. 44, mencionado 
acima, já restava consignada a remarcação do chassi do 
veículo do impetrante, razão pela qual merece ser confir-
mada a sentença. 

Destarte, revela-se arbitrária a conduta do 
Detran-MG, que implementou bloqueio administrativo 
no registro de veículo que ele próprio vistoriou anterior-
mente, atestando, sem restrições, a remarcação de seu 
chassi. 

Dispositivo. 
Ante todo o exposto, confirmo a sentença, em sede 

de reexame necessário. 
É como voto. 

DES.ª ALBERGARIA COSTA (Revisora) - De acordo 
com o Relator. 

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - De acordo com 
o Relator. 

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA, EM SEDE 
DE REEXAME NECESSÁRIO.

. . .
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Um terceiro complicador surgiu no momento em 
que se identificou que haveria interesses, muito embora 
fossem indivisíveis, afetos à coletividade, cujos titulares 
poderiam ser identificados, embora fosse difícil sua iden-
tificação, surgindo daí uma terceira característica, que 
ainda podia ser identificada numa zona nebulosa entre os 
direitos individuais homogêneos e os difusos.

A doutrina resolveu realizar uma nova subcategori-
zação, para estabelecer uma terceira distinção, catego-
rizada como interesses coletivos, cuja situação de indi-
visibilidade era evidente, mas onde a determinação do 
titular era apenas difícil, com reflexo na própria compo-
sição do dano, o que gerou uma certa confusão tanto 
por parte dos operadores do direito como por parte dos 
próprios legisladores.

Essa terceira subcategoria de interesses teria como 
principal característica, além da indivisibilidade, a dificul-
dade de determinação dos titulares e do próprio dano 
realizado, de modo que se distingue dos interesses 
difusos, porque nele há a possibilidade de identificação 
do grupo atingido, ao passo que também se distingue 
dos interesses individuais homogêneos, porque o dano 
não pode ser individualizado dentro desse mesmo grupo, 
senão atinge a todos indistintamente.

Da qualidade coletiva de todos os interesses tratados 
pela classe dos interesses metaindividuais, apenas uma 
categoria foi nomeada de interesse coletivo, aquela onde 
o interesse é indivisível, mas onde a união entre os titu-
lares fosse aleatória, seja derivada de uma situação de 
fato, seja derivada de uma situação jurídica, sendo os 
titulares apenas de difícil individualização e por conse-
quência a composição do dano.

Mas, no caso dos autos, não estaria patente o espe-
cífico e conceituado direito coletivo, tal como declinado 
e individualizado na doutrina, a dar respaldo à ação 
civil pública, senão que o que se pleiteia, na via espe-
cífica, seria direito individual autônomo e disponível de 
cada um dos contribuintes, em interesse que se mostra 
de fácil identificação, tanto em termos do dano como dos 
próprios atingidos pela relação jurídico-tributária.

E, por isso mesmo, a ação civil pública acabou não 
sendo admitida como meio legítimo para a discussão de 
matéria tributária em proveito do contribuinte, porque o 
objeto do interesse pleiteado revelaria uma dicotomia 
com o próprio objeto declinado constitucionalmente e 
busca resguardar o interesse coletivo individual disponível 
da ação administrativo-tributária, situação que se coloca 
contrária à própria preservação ou proteção ao patri-
mônio público, o que levou à redação dada ao art. 1º, 
parágrafo único, da Lei Federal 7.347/85, pela Medida 
Provisória nº 2.180-35/01, em vigor conforme o art. 2º 
da Emenda Constitucional 32/01.

Deixaria consignado que a ação civil pública 
está condicionada à delimitação objetiva contida no 
art. 129, III, da Constituição Federal, taxativa no sentido 

Hugo Nigro lembra que a doutrina abriu espaço 
para que o interesse público fosse categorizado de duas 
formas distintas, em interesse primário e secundário. 
A categorização partiu da premissa de que o interesse 
público pode ser visto sob a ótica do bem geral, ou sob 
a ótica da forma com que os órgãos da Administração 
veem o interesse público, o que levou Renato Alessi a 
identificá-lo como interesse social (A defesa dos interesses 
públicos em juízo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, p. 4-5).

Essa tradicional divisão do interesse público, no 
entanto, não provocou nenhuma modificação na atuação 
jurisdicional, já que apenas se contemplava a possibili-
dade de imposição jurisdicional no clássico interesse indi-
vidual, que partia da ideia individualista na composição 
do litígio.

O Mestre lembra que, se verificarmos historica-
mente, veremos que a situação tradicional de dicotomia 
entre interesse público e privado foi colocada em xeque 
por Mauro Cappelletti, que demonstrou existirem inte-
resses intermediários, que, em última análise, estariam 
afetos a ambas as áreas tradicionalmente aceitas, o que 
recebeu do autor a denominação de interesses metaindi-
viduais. É que tais interesses atingiriam grupos de pessoas 
que ora têm em comum uma mesma situação de fato, 
ora compartilham de uma mesma situação jurídica, ponto 
de partida para se comportarem em situação de equi-
valência e justificarem uma modificação na legitimação 
tradicionalmente aceita pelo processo civil, que se incli-
nava, com raras exceções, para uma visão exclusiva-
mente individualista de legitimação processual.

Da categorização dos interesses metaindividuais, 
surgiram subcategorias de interesses, uma vez que, 
partindo do fenômeno inicial, se verificou que das obser-
vações poderíamos concluir que certos interesses esta-
riam afetos a um determinado grupo de pessoas perfei-
tamente individualizadas e que, em certos interesses, não 
poderiam ser identificadas pessoas ou grupo de pessoas 
que fossem o seu titular, o que serviu para caracterizar 
essa primeira distinção. Daí surgindo a subcategoria 
dos interesses individuais homogêneos e dos interesses 
difusos, ambas pertencentes à classe intermediária de 
interesses metaindividuais.

A explicação conceitual a justificar o interesse 
difuso, no entanto, estaria afeta apenas ao fato de tais 
interesses serem transindividuais, ou seja, nas condições 
de afetação desse mesmo interesse, nenhum dos possíveis 
titulares teriam direito individual à sua composição espe-
cífica, uma vez que nenhum deles detinha todo o direito 
para si, mas usufruía apenas da parte correspondente à 
sua cota dentro da coletividade, o que caracterizaria sua 
condição de indivisível e não componível em termos de 
dano, ao passo que, no interesse individual homogêneo, 
não haveria a característica da transindividualidade e, 
portanto, haveria a característica da divisibilidade, com 
reflexos na composição direta do dano.
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ação civil pública que verse sobre tributos. Precedentes. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento (RE 559985 
AgR - Relator: Min. Eros Grau - Segunda Turma - Julgado 
em 04.12.2007 - DJe-018, divulgado em 31.01.2008 - 
Publicado em 1º.02.2008 - Ement., v. 2.305-12, p. 2.613).

Embargos de declaração no agravo regimental no agravo 
de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Ação rescisória. 
3. Ilegitimidade ativa de associação de defesa de consu-
midor para propor ação civil pública. 4. Legitimidade proces-
sual. Condição da ação. 5. Decisão agravada com mero 
relato de relação consumerista concomitante à relação jurí-
dico-tributária. 6. Imprestabilidade de ação civil pública para 
os efeitos do Art. 168 do CTN. 7. Questão de ordem pública. 
Inexistência de relação de consumo entre Poder Público e 
contribuinte. 8. Obrigação ex lege. 9. Súmula 343 do STF. 
Inaplicabilidade. Matéria constitucional. 10. Irrelevância da 
natureza estatutária da associação de consumidores interes-
sada. 11. Inexistência de omissão, contradição ou obscuri-
dade. Efeitos infringentes do julgado. 12. Embargos rejeitados 
(AI 382298 AgR-ED - Relator: Min. Gilmar Mendes - Segunda 
Turma - Julgado em 27.02.2007 - DJ de 30.03.2007, p. 96 
- Ement. v. 2.270-03, p. 530 - RT, v. 96, n. 863, 2007, 
p. 145-149 - RDDT, n. 141, 2007, p. 155-159).

Não fosse por isso, as virtuais disfunções tributárias 
derivadas de imposição de base de cálculo resultante do 
lançamento da CCSIP não se amoldariam às condições 
de cobrança produzidas pela concessionária de energia 
elétrica, que está obrigada a realizar os cálculos segundo 
o convênio firmado com o Município. Ela apenas produz 
a cobrança, em decorrência de convênio de cooperação, 
e transpõe os eventuais saldos, não se mostrando nem 
sequer legitimada para as disfunções que derivassem do 
lançamento tributário, ainda que as disfunções resultantes 
gerassem efetiva distorção tributária.

O específico tema que conduziria à ilegitimidade 
da concessionária de serviço público, aliás, já foi objeto 
de posição assente no Superior Tribunal de Justiça; se 
não, vejamos:

Processo civil. Ação civil pública para sustar a cobrança de 
contribuição para iluminação pública e obter a repetição 
de valores já pagos. Omissão do julgado. Inocorrência. 
Ilegitimidade da concessionária de serviço de fornecimento 
de energia elétrica. 1. Não viola o art. 535 do CPC, nem 
importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, 
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos 
argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, funda-
mentação suficiente para decidir de modo integral a contro-
vérsia posta. 2. A concessionária de serviço público de forne-
cimento de energia elétrica não é parte legítima para figurar 
no pólo passivo de demandas em que se discute a legalidade 
de taxa de iluminação pública. Precedentes: REsp 596025/
MA, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.2004; REsp 539847/
MA, 1ª T., Min. José Delgado, DJ de 01.12.2003; REsp 
71965/SP, 2ª T., Min. Castro Meira, DJ de 16.08.2004; REsp 
469886/MA, 2ª T., Min.ª Eliana Calmon, DJ de 14.04.2003 
3. Recurso especial a que se dá provimento (REsp 710.813/
RS - Rel. Min. Teori Albino Zavascki - Primeira Turma - Julgado 
em 06.09.2005 - DJ de 26.09.2005, p. 236).

Portanto, em que pesem as ponderações dos 
apelantes, não haveria espaço, seja para a pretensa 

da proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Mas o que vejo dos autos é que os argumentos 
trazidos na inicial parecem confundir a relação existente 
entre os consumidores e a prestadora de serviço público 
de energia elétrica do Município e o contribuinte, com 
aquela mantida entre o Município e a mesma prestadora, 
como se fosse possível em uma só ação buscar objetos tão 
diversos, como se derivassem de uma única condição jurí-
dica, exigindo de cada qual parte da pretensão deduzida.

Da relação jurídica mantida entre o contribuinte e 
o Fisco, pretende-se na ação que se revejam, de forma 
geral, todos os lançamentos produzidos ao longo dos 
anos, de forma indistinta, sem que haja declinação nos 
pedidos de quaisquer prestações condizentes com o 
resguardar do próprio interesse público, ou do próprio 
patrimônio público.

Da relação mantida entre o Município e a pres-
tadora de serviços, que se modifique o convênio decli-
nado como ilegal às condições legalmente previstas, sem 
que haja qualquer indicação do proveito da pretensão 
em termos de pedido para o patrimônio público, direta 
ou indiretamente.

Da relação mantida entre a prestadora dos serviços 
públicos e o contribuinte do imposto, que se lhe restitua 
em dobro o que teria supostamente arrecadado de forma 
ilegítima, o que, na verdade, contraria frontalmente o 
próprio objeto possível da ação civil pública.

Em que pesem as ponderações dos apelantes, as 
disfunções resultantes dos lançamentos do tributo questio-
nado são de exclusiva competência do Município, assim 
como sua transposição a terceiro, não sendo possível 
extrair dos resultados decorrentes do convênio relação 
específica ou condizente com as garantias oferecidas ao 
consumidor. Este apenas antevê o destaque dos valores na 
fatura de energia elétrica da concessionária, bem como 
determina que, em caso de arrecadação, se produza 
o desconto nas faturas próprias de energia elétrica, ou 
depósito da diferença à Administração Municipal.

De outro lado, o próprio lançamento tributário seria 
de competência exclusiva da Administração Municipal, 
assim como sua revisão de ofício, tal como determina o 
art. 142 c/c o art. 149 do Código Tributário Nacional, 
de modo que seria impossível a pretensão cominatória 
contra a concessionária de energia elétrica, ou mesmo 
intervenção prévia sobre indeterminados lançamentos a 
serem produzidos através de ação civil pública.

Nesse contexto, a pretensão recursal deduzida pelos 
apelantes não me pareceu mesmo passível de deslinde 
de mérito na via da ação civil pública proposta, e o tema 
seria até mesmo pacífico no próprio Supremo Tribunal 
Federal, não permitindo as digressões sugeridas nos 
recursos aviados. Se não, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil 
pública. Tributário. Ilegitimidade do Ministério Público. [...] 
2. O Ministério Público não tem legitimidade para propor 
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discussão tributária na via da ação civil pública, seja para 
a discussão acerca da repetição dos valores indevida-
mente recolhidos pela concessionária de serviço público, 
seja para a revisão do próprio convênio firmado, sem que 
haja específico pedido a contemplar a defesa do patri-
mônio público, expondo, portanto, a pretensão deduzida 
à possibilidade de extinção do processo sem o julgamento 
do mérito, tal como decidido, ainda que por fundamentos 
e argumentos diversos.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.
Custas, imunes.

DES. KILDARE CARVALHO (Revisor) - De acordo 
com o Relator.

DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - De acordo 
com o Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Execução fiscal - Localização de bens à penhora 
- Expedição de ofícios à Marinha, ao Incra e à 

Anac - Inviabilidade - Necessidade da medida não 
demonstrada

Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. 
Localização de bens à penhora. Expedição de ofícios à 
Marinha, ao Incra e à Anac. Inviabilidade. Não demons-
trada a necessidade da medida. Recurso a que se 
nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.04.
465426-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Estado de Minas Gerais - Agravados: Vall Informática 
Ltda., Fidelcino Ribeiro Santos - Relator: DES. RONEY 
OLIVEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Roney Oliveira, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 
PRIMEIRO VOGAL.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2011. - Roney 
Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RONEY OLIVEIRA - Trata-se de agravo de 
instrumento, interposto pelo Estado de Minas Gerais, 
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos 

Tributários do Estado da Comarca de Belo Horizonte, que, 
nos autos da execução fiscal que move em face de Vall 
Informática Ltda. e de Fidelcino Ribeiro Santos, indeferiu 
o pedido de expedição de ofícios à Marinha do Brasil, ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à 
Agência Nacional de Aviação Civil para que informassem 
a existência de embarcações, aeronaves ou imóveis rurais 
em nome de qualquer um dos executados.

Sob o argumento de que deveria ser deferido o 
pedido de expedição de ofícios aos órgãos públicos indi-
cados, para que estes prestassem informações que permi-
tiriam a satisfação do crédito, porquanto não possuiria 
qualquer convênio com tais órgãos, teriam sido esgo-
tados todos os meios de localização de bens penhoráveis 
e seria de interesse do Estado-juiz a solução da lide, plei-
teia o agravante o provimento do recurso, para que seja 
reformada a decisão vergastada.

Informações do Magistrado a quo à f. 91-TJ.
É o relatório.
Conheço do recurso.
A controvérsia dos autos resume-se ao pedido 

feito pelo Estado de Minas Gerais, para que sejam expe-
didos ofícios à Marinha do Brasil, ao Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e à Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), como meio de loca-
lização de bens penhoráveis para garantir a satisfação 
do crédito.

Compulsando os autos, verifica-se que o agra-
vante diligenciou no sentido de tentar encontrar bens do 
executado que pudessem dar prosseguimento à execução; 
no entanto, restaram-se infrutíferas as tentativas.

É induvidoso que cabe ao exequente localizar bens 
do executado a serem penhorados; entretanto, não se 
pode esquecer que a solução do litígio é questão de inte-
resse público.

No entanto, a expedição de ofícios aos entes públicos 
e privados é medida excepcional e cabe ao exequente 
demonstrar a imprescindibilidade de tal medida, que, a 
meu ver, não restou demonstrada no feito.

Não há, nos documentos apresentados pelo agra-
vante, quaisquer indícios da existência, por parte dos 
executados, de bens como embarcações ou aviões que 
pudessem justificar a expedição dos ofícios requeridos.

Ademais, não se pode sobrecarregar o Judiciário 
com diligências inúteis para o feito, sob pena de ofensa 
ao princípio da razoável duração do processo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, na forma da lei.

DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Peço vênia ao eminente 
Relator para divergir e dar provimento ao recurso inter-
posto pela Fazenda Pública Estadual por entender que 
a expedição de ofícios aos entes públicos e privados, a 
requerimento do exequente, constitui medida que deve 
ser prestada pelo Judiciário, tendo em conta a efetividade 
da execução fiscal.
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011. - Elpídio 
Donizetti - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ELPÍDIO DONIZETTI (Relator) - Trata-se de 
apelação interposta à sentença proferida pela Dra. Maria 
Lúcia Cabral Caruso, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível 
da Comarca de Juiz de Fora, que, nos autos da ação 
cautelar de exibição de documentos ajuizada por Delson 
Costa em face de Banco Bradesco S.A., julgou proce-
dente o pedido formulado na inicial, condenando a ré 
a apresentar, em até 30 (trinta) dias após a publicação 
da decisão, todos os extratos bancários requeridos pelo 
autor, relativos à conta poupança de sua titularidade, 
referentes ao período entre janeiro e março de 1991.

Na sentença (f. 24/26), a Juíza de primeiro grau 
afirmou que não há dúvidas a respeito do interesse de 
agir da autor, visto que os documentos foram pleiteados 
pela via administrativa e, mesmo que não houvessem sido, 
não se trata de condição para a propositura da demanda. 
Ainda segundo a Magistrada, o dever de informar decorre 
do exercício da atividade econômica que a prestadora 
de serviços exerce. Nesse sentido, o pedido de exibição 
de documentos concretiza o direito de o consumidor ter 
acesso a essa informação.

Inconformado, o banco réu interpôs apelação 
(f. 72/89), aduzindo, em síntese, que:

a) carece o autor de interesse de agir, na medida 
em que o banco possui agências bancárias espa-
lhadas por todo o País, e não é razoável que ele nunca 
tenha solicitado documentos da referida conta em uma 
dessas agências;

b) estão ausentes o fumus boni iuris e o periculum in 
mora, requisitos do provimento cautelar;

c) não se pode exigir de um banco a manutenção, 
em seus arquivos, das cópias de extratos referentes a mais 
de vinte anos atrás. Há, nesse sentido, a Resolução Bacen 
nº 2.078/94, que dispõe que só “é obrigatória a manu-
tenção da documentação, em arquivo ou em microfilme, 
pelo período máximo de cinco anos após o encerramento 
da conta”.

Pugna pela cassação da sentença, acolhendo-se a 
alegação de ausência de interesse de agir ou, alterna-
tivamente, a reforma da sentença, com a consequente 
rejeição da pretensão deduzida.

O apelado Delson Costa apresentou contrarrazões 
(f. 39/41), requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade 
recursal, conheço da apelação.

Exibição de documentos - Instituição bancária - 
Caderneta de poupança - Extratos - Fornecimento 

- Obrigação - Expurgos inflacionários - 
Possibilidade de ajuizamento de ação pelo cliente 

- Dever de guarda dos documentos pelo banco 
até que ocorra a prescrição das ações intentadas 
- Resolução Bacen nº 2.078/94 - Não aplicação - 
Medida cautelar - Fumus boni iuris e periculum in 

mora - Presença - Concessão

Ementa: Ação cautelar. Exibição de documentos. Dever 
do banco de disponibilizar extratos bancários. Prazo para 
guarda de documentos.

- É dever do banco fornecer a seus clientes informações e 
documentos requeridos que dizem respeito à relação jurí-
dica que com estes mantém ou manteve.

- O prazo de cinco anos estabelecido administrativa-
mente para que o banco guarde documentos concer-
nentes a contas bancárias encerradas só se aplica para 
fins de supervisão exercida pela autarquia responsável.

- Para todos os efeitos, cabe ao banco manter os 
documentos enquanto houver possibilidade de ajuiza-
mento de ação por parte do cliente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.013323-1/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Banco Bradesco 
S.A. - Apelado: Delson Costa - Relator: DES. ELPÍDIO 
DONIZETTI

De fato, se o credor previamente sabe da existência 
de algum bem ou direito do executado, deve nomear tais 
bens e direitos no início da execução fiscal. Agora, se 
não há conhecimento prévio da existência desses bens, 
convém reconhecer que cabe ao Judiciário, a requeri-
mento do exequente, determinar a expedição de ofícios 
necessários para a busca de bens passíveis de penhora. A 
execução é sempre feita no interesse do credor e, no caso, 
a imprescindibilidade de tal medida se revela pelo valor 
da própria execução fiscal - R$ 10.596.605,84 (f. 76-TJ).

Isso posto, redobrando vênia, dou provimento ao 
recurso para reformar a decisão agravada e determinar 
a expedição de ofícios à Marinha do Brasil, ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e à 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), nos endereços 
indicados à f. 75-TJ.

É como voto.

DES. CAETANO LEVI LOPES - Com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, 
VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

. . .
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extratos bancários. Correta individualização. Pedido especifi-
cado. Inexistência de cerceamento de defesa. Vínculo de natu-
reza obrigacional. Interesse de agir do correntista configu-
rado. Honorários advocatícios. Fixação equitativa. - Havendo 
especificação completa dos documentos pretendidos pela 
parte, não se configura cerceamento do direito de defesa da 
instituição requerida, bem como a inépcia da inicial. É legí-
timo o interesse do correntista que pretende a exibição de 
todos os extratos bancários e lançamentos ocorridos em sua 
conta corrente, bem como de todos os instrumentos contra-
tuais celebrados em seu nome, para aferir supostas e even-
tuais irregularidades perpetradas, porquanto mantém com a 
instituição financeira vínculo de natureza obrigacional. Em 
se tratando de ação cautelar de exibição de documentos, 
a verba honorária deve ser fixada nos termos do § 4º do 
art. 20 do Código de Processo Civil, segundo o qual os hono-
rários advocatícios devem ser fixados equitativamente aten-
didos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do 
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho reali-
zado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 
(TJMG - Processo nº 1.0106.06.025231-4/001(1) - Relator: 
Des. Lucas Pereira - Data do julgamento: 06.07.07).

Ainda que não tenha ocorrido movimentação 
financeira em tais períodos, é dever do banco fornecer 
tais documentos, pois somente por meio deles poderá 
o apelado verificar os índices aplicados à época das 
mudanças dos planos econômicos e, se for o caso, plei-
tear os expurgos inflacionários que entender devidos.

Quanto à alegação de que não se encontram 
presentes os requisitos para o deferimento da medida 
cautelar, certo é que não deve prosperar. O fumus boni 
iuris, entendido como a probabilidade da existência do 
direito afirmado pelo apelado, é incontestável, tendo 
em vista que restou comprovado o vínculo jurídico entre 
as partes e o dever de o apelante exibir os documentos. 
O periculum in mora, isto é, o fundado receio de que o 
direito afirmado pelo requerente sofra dano irreparável 
ou de difícil reparação, resta também inconcusso, haja 
vista os prejuízos causados pela aplicação errônea da 
taxa de juros e correções monetárias à conta-poupança 
do apelado.

O apelante prossegue em suas alegações, afir-
mando não ser razoável que os bancos sejam obrigados 
a manter depósito, por prazo indeterminado, de cópias 
dos extratos das cadernetas de poupança dos corren-
tistas. Assevera que sua conduta está de acordo com 
Resolução Bacen nº 2.078/94, que dispõe sobre a obri-
gação de manutenção da documentação, em arquivo ou 
em microfilme, pelo período máximo de cinco anos após 
o encerramento da conta.

Quanto à questão, o Bacen publicou o Comunicado 
nº 15.077, de 23.11.2006, publicado no DOU, em 
24.11.2006, que esclareceu acerca dos prazos de 
guarda e conservação desses documentos, nos termos a 
seguir expostos:

Alega o banco apelante que estão ausentes os requi-
sitos que autorizam o provimento cautelar, quais sejam 
fumus boni iuris e periculum in mora. Acrescenta, ainda, 
que o apelado “não requereu os referidos documentos, 
há anos atrás, por óbvio não sofre nenhum risco de dano 
irreparável ou de difícil reparação, indispensável para a 
concessão da tutela cautelar de segurança”.

De início, cumpre destacar que, no caso sob julga-
mento, a ação de exibição de documentos tem natureza 
cautelar, tendo sua regulamentação nos arts. 844 e 845 
do CPC. Trata-se de demanda autônoma que se destina 
a constituir ou assegurar determinada prova que não está 
em poder do demandante, quais sejam os extratos bancá-
rios de sua conta-poupança.

Primeiramente, saliente-se que o fato de os 
documentos estarem à disposição dos clientes em terminal 
eletrônico não impede que sejam requisitados em juízo, 
considerando que se encontram diretamente atrelados ao 
direito que se pretende satisfazer.

Nesse diapasão, é pacífico o entendimento jurispru-
dencial no sentido de que é dever do banco fornecer a 
seus clientes informações e documentos requeridos, que 
dizem respeito à relação jurídica que com estes mantém 
ou manteve. Registre-se:

Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 
da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que 
alcançam toda a relação contratual apenas porque poderiam 
ser obtidos por meio da internet. Parte-se, assim, do pressu-
posto que todos têm computador e sabem manejá-lo. Esta 
Terceira Turma, pelo menos em duas oportunidades, demons-
trou que ‘a circunstância de os documentos estarem sema-
nalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 
financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, 
oportunizando informações suficientes, adequadas e verazes 
a respeito dos contratos entabulados, pois àquela incumbe, 
ex vi legis, o dever de exibi-Ias se instada a fazê-lo, em razão 
do contrato celebrado com os autores’ (REsp n° 330.261/SC, 
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 08.04.02; REsp n° 
617.031/RS, da minha relatoria, DJ de 13.2.06). 2. Recurso 
especial conhecido e provido (REsp 706.367/RS - Relator: 
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito - Terceira Turma - 
julgado em 20.04.2006 - DJ de 14.08.2006, p. 279).

Ação de exibição de documentos. Contratos bancários 
e extratos. Caráter satisfativo. Procedência. 1 - As ações 
de exibição de documentos podem ter natureza cautelar e 
também natureza satisfativa, dependendo da hipótese em 
questão. 2 - É direito do correntista requerer da instituição 
financeira a apresentação dos contratos e extratos bancários, 
a fim de apurar eventual irregularidade perpetrada, ajuizando 
para tanto a competente ação de exibição de documentos. 
3 - Não tendo o banco se prontificado a entregar todos os 
documentos quando requeridos pelo correntista, extrajudicial-
mente, está evidente que o ajuizamento da ação de exibição 
se mostra necessário, devendo ser julgado procedente o 
pedido inicial (TJMG - Processo nº 1.0525.04.048050-
7/001(1) - Relator: Des. Pedro Bernardes - Data do julga-
mento: 16.09.06).

Ação cautelar de exibição de documentos. Instituição finan-
ceira. Contratos firmados com correntista e respectivos 



80        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 65-252, out./dez. 2011

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

. . .

1. Em decorrência de consultas formuladas a respeito de 
prazos de guarda e conservação de documentos, escla-
recemos que a regulamentação baixada pelo Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil fixa prazos 
exclusivamente para efeito de cumprimento de preceitos rela-
cionados ao processo de supervisão exercido por esta autar-
quia, não estabelecendo prazos de guarda de documentos 
para outros fins.
2. Adicionalmente, ressaltamos que o cumprimento dos 
prazos estipulados na referida regulamentação não exime as 
instituições da observância dos demais prazos de manutenção 
de documentos assinalados pela legislação em vigor, para os 
fins nela especificados.

Com isso, revela-se clara a obrigação das insti-
tuições financeiras de guardar os documentos em seus 
arquivos para os fins na legislação especificados, ou seja, 
até que ocorra a prescrição de possíveis ações judiciais 
que tais documentos possam originar.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro julgou:

Consumidor. Caderneta de poupança. Planos econômicos. 
Expurgos inflacionários. Documentos. Exibição. Extratos 
bancários. - Trata-se de ação cautelar perseguindo a 
exibição, pelo banco-réu, dos extratos referentes à caderneta 
de poupança mencionada na inicial. Preliminar de falta de 
interesse processual que deve ser rejeitada. A teor do art. 382 
do Código de Processo Civil, o Juiz pode, mesmo de ofício, 
ordenar a qualquer das partes a exibição de documentos ou 
livros que interessem ao litígio. Por outro lado, o disposto no 
art. 358, III, do Código de Processo Civil parece indicar que o 
réu, no caso de que se trata, tem a obrigação legal de exibir os 
extratos aludidos pela parte autora. Não se diga, todavia, que 
os bancos se eximem de apresentar extratos bancários com 
base na Resolução Bacen nº 2.078/94. O dever de manu-
tenção de arquivo ou microfilmagem, por cinco anos, após o 
encerramento da conta, não diz respeito a extratos bancários. 
Este prazo se refere à ficha-proposta e documentos de iden-
tificação aludidos na Resolução Bacen nº 2.025/93. Além 
disso, o Anexo à Resolução Bacen n° 913/84 somente auto-
riza a destruição de documentos originais, desde que previa-
mente microfilmados. Sentença mantida. Recurso a que se 
nega seguimento (TJ/RJ - Apelação Cível nº 2008.001.52498 
- Relator: Des. Marco Antonio Ibrahim - Data do julgamento: 
24.09.08 - 20ª Câmara Cível).

À guisa de conclusão, presentes os requisitos para 
a concessão da medida cautelar, considerando o dever 
de as instituições financeiras fornecerem a seus clientes 
os documentos que respeitam à relação jurídica que com 
eles mantém, e tendo em vista a obrigação dos bancos de 
guardar cópia dos documentos comprobatórios da movi-
mentação dos correntistas por período superior ao veri-
ficado na Resolução Bacen nº 2.078/94, não há que se 
falar em cassação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, 
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Custas recursais, pelo apelante.

DES. ARNALDO MACIEL - De acordo com o Relator.

DES. JOÃO CANCIO - De acordo com o Relator.

Indenização - Dano moral - Dano material - 
Viagem - Cancelamento unilateral - Quantum 
compensatório - Majoração - Juros de mora - 

Incidência a partir do fato danoso - Repetição de 
indébito em dobro - Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos 
materiais e morais. Cancelamento unilateral de viagem. 
Danos morais. Majoração do quantum compensatório. 
Juros de mora. Incidência a partir do fato danoso. Repe-
tição de indébito em dobro. Impossibilidade. 

- O cancelamento de viagem previamente marcada e 
antecipadamente quitada equivale a uma falha na pres-
tação do serviço e enseja a condenação da empresa ao 
pagamento de danos morais. 

- Na fixação da indenização, devem ser observados 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
de modo a evitar que a reparação constitua um modo 
de enriquecimento indevido para o detentor do direito 
violado e não constitua um meio pedagógico para evitar 
que o transgressor se veja incentivado à prática reiterada 
de condutas semelhantes, sob pena de desvirtuamento do 
instituto do dano moral. 

- Os juros de mora incidem a partir da data do evento 
danoso, conforme entendimento sumulado pelo Superior 
Tribunal de Justiça - Súmula 54. 

- A repetição de valores em dobro só é devida, quando 
comprovada a má-fé do requerido. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.10.023439-5/001 - Co-
marca de Juiz de Fora - Apelante: Milene de Fátima Mi-
guel - Apelado: Viagens Marsans Internacional Ltda. - Re-
lator: DES. ALBERTO HENRIQUE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011. - Alberto 
Henrique - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO HENRIQUE (Relator) - Relatório. 
Trata a presente espécie de apelação interposta 

contra a sentença de f. 79/88 proferida nos autos da ação 
de indenização por danos materiais e morais proposta 
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por Milena de Fátima Miguel em face de Viagens Marsans 
Internacional Ltda. e MF Viagens Ltda., em litisconsórcio 
passivo. 

Na sentença, o MM. Juiz julgou parcialmente proce-
dente o pedido inicial, condenando-se as requeridas ao 
pagamento de valor compensatório no importe de R$ 
3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos. 
Determinou mais que tal quantia fosse atualizada a partir 
da data de seu arbitramento, bem como que os juros 
moratórios incidissem desde a citação. Decidiu ainda, 
não ser devida a repetição de indébito, em dobro, uma 
vez que não restou cabalmente comprovada a má-fé dos 
requeridos. 

Não se conformando com o decisum apelou a 
autora. 

A irresignação recursal abarca o quantum indeni-
zatório fixado, bem como a data da incidência dos juros 
de mora, além da não concessão da repetição de indé-
bito em dobro. 

Salienta a apelante que não foi considerado o 
caráter pedagógico na fixação do quantum indenizatório, 
visto que o valor arbitrado é incapaz de reparar os danos 
sofridos. 

Afirma que não foi considerado o poderio econô-
mico das empresas apeladas, razão pela qual o montante 
fixado não representaria qualquer punição. 

Assevera, ainda, que a data de incidência dos juros 
moratórios foi determinada em dissonância com a juris-
prudência pátria. Segundo a apelante, os juros fluem 
a partir do evento danoso, não desde a citação, como 
proferido na r. sentença. 

Por derradeiro, sustenta ser latente a má-fé das 
apeladas, uma vez que não só cancelaram o contrato 
unilateralmente, mas também não restituíram, em tempo, 
a quantia desembolsada. Isso posto, alega que alterna-
tiva diversa não resta senão a condenação das apeladas 
à devolução em dobro do valor por ela adimplido. Ao 
final, pede seja dado provimento ao recurso. 

Contrarrazões às f. 106/112. 
Eis o relato do essencial. 
Conheço do recurso, porquanto próprio, tempes-

tivo, regularmente processado e isento de preparo, já que 
a apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita. 

Doutrina e jurisprudência são pacíficas quanto ao 
cabimento de reparação de danos que afetem a ordem 
moral do indivíduo, mormente com o advento da Cons-
tituição Federal de 1988, no art. 5º, incisos V e X, por 
constituírem afronta aos direitos da personalidade, tão 
prestigiados na nova ordem constitucional. 

Em virtude da grandeza dos bens jurídicos que 
integram o patrimônio moral do indivíduo, os quais são 
inapreciáveis economicamente, o ordenamento propor-
ciona à vítima que teve tais direitos violados uma forma 
de compensação da dor experimentada. 

Nesse sentido, é a lição de Caio Mário, que entende 
que há de preponderar: 

um jogo duplo de noções: a - de um lado, a idéia de punição 
ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica 
alheia [...]; b - de outro lado, proporcionar à vítima uma 
compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas 
mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma 
ensancha de reparação da afronta [...] (in Instituições de 
direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 2, p. 235). 

Continua, ainda:

na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que 
dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério 
de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização [...] (Caio 
Mário, ob. cit., p. 316). 

In casu, forçoso concluir que o inesperado cancela-
mento da viagem a poucos dias de sua realização atingiu 
a apelante em sua honra, fazendo-a sofrer imerecido 
constrangimento, sendo desnecessária a comprovação 
do grau de abalo experimentado ou de sua repercussão 
perante a sociedade. Ademais, o fato de as requeridas 
resistirem a reembolsar à apelada a quantia já adimplida 
só agrava sua situação, acarretando maior desgosto e 
insegurança à autora. 

Nesse caso, não há necessidade, nem sequer 
possibilidade, de serem comprovados os abalos à estru-
tura psíquica para que seja considerada devida a inde-
nização por danos morais, cabendo à parte que a plei-
teia comprovar, tão somente, a responsabilidade civil pela 
conduta ilícita de outrem. 

Com efeito, o cancelamento de modo injustificável 
e unilateral da viagem constitui, por si só, uma nocivi-
dade à honra da pessoa, na medida em que a priva de 
um direito que lhe fora garantido. 

Consigno que, com a demonstração da ocorrência 
do dano, faz-se desnecessária a comprovação de sua 
repercussão para o ofendido. 

Confira-se: 

Ementa: Apelação cível. Danos morais e materiais. Cance-
lamento de viagem. Operadora de turismo. CVC. Falha na 
prestação do serviço. Incidência do Código de Defesa do 
Consumidor. Indenização. Valor mantido. Devolução em 
dobro. Parcelas cobradas depois do cancelamento da viagem. 
Procedência. Termo a quo da incidência da correção mone-
tária e dos juros de mora. Manutenção da sentença. Súmula 
362 do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência dos art. 3º, 
§2º, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 1 - 
A operadora de viagens que comercializa pacotes turísticos 
responde de forma objetiva perante seus consumidores. 2 - O 
cancelamento de viagem previamente marcada e antecipada-
mente quitada equivale a uma falha na prestação do serviço 
e enseja a condenação da empresa ao pagamento de danos 
morais [...] 3 - O valor da indenização deve ser mantido, 
quando fixado dentro da razoabilidade. 4 - A correção mone-
tária em ação de indenização por danos morais incide da 
data de sua fixação (Súmula 362 STJ). 5 - Os juros de mora, 
no ilícito extracontratual, incidem a partir do evento danoso. 
6 - Apelo improvido. (Apelação Cível n° 1.0153.09.083616-
1/001 - Relator: Des. José Marcos Vieira.) 
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Propriedade industrial - Marca - Suspensão 
do uso - Antecipação de tutela - Presença dos 

requisitos - Registro no INPI

Ementa: Agravo de instrumento. Propriedade intelectual. 
Suspensão do uso de marca. Presença dos requisitos para 
a antecipação de tutela. Marca devidamente registrada 
no INPI. 

- Nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96, o registro 
da marca confere ao titular o seu uso exclusivo em todo 
o território nacional, podendo fazer cessar o seu uso 
indevido. 

Recurso não provido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0183.
10.009047-5/001 - Comarca de Conselheiro Lafaiete 
- Agravante: Comercial Miron Ltda. - Agravada: Leiteria 
Nevada Ltda. - Relator DES. NILO LACERDA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO. 

Busca a apelante a majoração do quantum arbi-
trado a título de danos morais - R$ 3.000,00 - para valor 
mais compatível com sua angústia e desconforto. 

Na fixação do quantum indenizatório, deve-se levar 
em conta a abusividade e a ilicitude do ato praticado, 
levando-se em consideração, ainda, a condição econô-
mica da ofensora, a gravidade média da falta cometida. 
Lado outro, mostra-se necessário considerar que a ofensa 
à ordem moral experimentada não constitui um dano 
permanente, que ensejaria um valor expressivo. 

Ademais, devem ser observados os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar que 
a reparação constitua um modo de enriquecimento inde-
vido para o detentor do direito violado e não constitua um 
meio pedagógico para evitar que o transgressor se veja 
incentivado à prática reiterada de condutas semelhantes, 
sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral. 

O MM. Juiz fixou como valor compensatório 
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não se 
mostra razoável, confrontando-se com as circunstâncias 
anteriormente mencionadas. 

Tal valor não guarda consonância com a gravidade 
objetiva do fato e de seu efeito lesivo, encontrando-se 
em desacordo com o parâmetro de arbitramento deste 
Tribunal. 

Desse modo, entendo que o valor para compensar 
os danos morais sofridos pela apelante, deve ser majo-
rado para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim 
de atender às diretrizes alhures mencionadas. 

No que tange à data de incidência dos juros mora-
tórios referentes ao valor da indenização, entendo que 
razão assiste à apelante. 

É este o enunciado da Súmula 54 do Superior 
Tribunal de Justiça: 

STJ Súmula nº 54 - 24.09.1992 - DJ de 1º.10.1992 
Juros moratórios - Responsabilidade extracontratual 
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 
de responsabilidade extracontratual. 

No caso em apreço, os juros incidem a partir da 
data do evento danoso, razão pela qual deve a r. sentença 
hostilizada também ser reformada quanto a esse ponto, 
uma vez que fixou, em total desacordo com o entendi-
mento sumulado pelo STJ, que os juros deveriam incidir 
desde a citação. 

Por outro lado, no que diz respeito à repetição do 
indébito em dobro, tenho que não procede a pretensão 
da apelante. 

Em que pese a afirmação da apelante quanto à 
eventual má-fé com que se pautaram as apeladas, no 
que toca ao cancelamento da viagem, suas razões são 
meras alegações, não tendo sido colacionado aos autos 
nada que cabalmente comprove a referida má-fé das 
empresas. 

Como bem asseverado pelo douto Julgador mono-
crático em seu provimento impugnado, à f. 87: 

[...] a jurisprudência pátria, inclusive a do STJ, tem enten-
dido que a aplicação da pena de devolução, em dobro, da 
quantia cobrada de forma indevida, depende de prova cabal 
da má-fé do suposto credor, a qual não restou provada [...]. 

Isso posto, tenho que não deve ser reformada, 
nesse ponto, a r. sentença, não procedendo o pedido 
da apelante quanto à condenação das partes apeladas 
à repetição do indébito em dobro, visto que os autos 
não trazem provas conclusivas acerca da má-fé das 
requeridas. 

Diante do exposto, dou parcial provimento ao 
recurso para majorar o valor fixado a título de danos 
morais para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais), 
valor este que deve ser corrigido monetariamente pelos 
índices da Corregedoria-Geral de Justiça com juros 
moratórios incidentes desde o evento danoso. 

Custas, pelas apeladas. 

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA (Revisor) - De 
acordo com o Relator. 

DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI - De acordo com 
o Relator. 

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .
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Conheço do recurso, visto que presentes os seus 
pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de agravo de instrumento no qual a agra-
vante pretende a reforma da decisão de primeiro grau 
que determinou o fim do uso da marca “Nevada” nos 
seus produtos. 

Argumenta que possui a proteção legal do nome 
comercial e também da marca “Vaquinha”, utilizada em 
seus produtos como “Vaquinha da Nevada”. 

Alega, ainda, que a proteção conferida à agravada 
para a marca “Nevada” se refere unicamente a serviços, 
de modo que não poderia impor restrições a produtos, 
como os da agravante. 

Inicialmente, convém trazer a lume o texto da 
Constituição a respeito da proteção da marca: 

Art. 5º [...] 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privi-
légio temporário para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o inte-
resse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País. 

A análise dos autos revela que a agravada obteve o 
registro, em 30.03.1999, da marca “Nevada”, conforme 
se extrai dos documentos de f. 43/44. 

A agravante, por sua vez, atuando no mesmo 
mercado da agravada, utiliza-se da marca “Vaquinha da 
Nevada” em seu estabelecimento e em seus produtos, 
como se extrai das fotos de f. 58, 60 e 61. 

Como se extrai do documento de f. 121, a agra-
vante obteve o registro da marca “Vaquinha” no dia 
08.09.2009. 

Entretanto, a agravante não utiliza a marca de sua 
propriedade, já que em seu estabelecimento e em seus 
produtos a marca utilizada é “Vaquinha da Nevada”, ou 
seja, há patente utilização da marca de propriedade da 
agravada. 

O contrato de venda de cotas da sociedade agra-
vante de f. 117/119, ao mencionar que “o comprador 
só poderá utilizar a marca ‘Vaquinha da Nevada’ em 
mais três estabelecimentos, além do presente, por prazo 
indeterminado, na BR 040”, na verdade, não transmite 
direitos sobre a marca “Vaquinha da Nevada”, visto que 
não há comprovação de que os vendedores das cotas 
possuíam a propriedade da citada marca. 

Assim, tendo em vista que a agravada possui o 
registro da marca “Nevada” e que, nos termos do art. 129 
da Lei nº 9.279/96, o registro confere ao titular o uso 
exclusivo em todo o território nacional, entendo que a 
decisão de primeiro grau não merece reformas. 

A verossimilhança das alegações da agravada resta 
evidenciada pela posse do registro e também pelas foto-
grafias do estabelecimento e dos produtos da agravante, 
provas inequívocas do uso indevido da marca “Nevada”. 

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2011. - Nilo 
Lacerda - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. NILO LACERDA - Trata-se de agravo de instru-
mento interposto pela Comercial Miron Ltda. contra a 
decisão da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de 
Conselheiro Lafaiete, nos autos da ação cominatória com 
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e 
morais ajuizada pela Leiteria Nevada Ltda. 

Na r. decisão agravada de f. 139/141, a MM. Juíza 
a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela formu-
lado pela agravada, para determinar que a agravante se 
abstenha de utilizar a marca “Nevada” em qualquer de 
seus produtos, devendo ser intimado pessoalmente para 
cumprir a decisão, sob pena de multa diária no valor 
de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de responder 
pelo crime de desobediência. Assinalou o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para retirar a marca “Nevada” de 
todo material publicitário e bens de consumo comercia-
lizados no local. Entendeu que o uso da marca é inde-
vido e deve cessar imediatamente, tendo a agravada feito 
prova de que merece a proteção da marca, devidamente 
registrada no INPI, que lhe garante uso exclusivo, espe-
cialmente quando ambas as empresas atuam no mesmo 
ramo mercadológico. Salientou, ao final, que a medida 
não tem caráter de irreversibilidade. 

Irresignada, insurge-se a agravante contra a mencio-
nada decisão ao fundamento de que, como se extrai de 
seu contrato social e alterações, possui como nome de 
fantasia a expressão “Vaquinha da Nevada”, sendo certo 
que o nome empresarial também goza de proteção legal. 
Alega que o termo Nevada, comum à marca Nevada e 
ao nome de fantasia Vaquinha da Nevada é incapaz de 
causar engano e confusão ao consumidor e tampouco 
concorrência desleal. Alega que a marca Nevada, de 
titularidade da agravada, é apenas de serviço, e não de 
produto, pelo que jamais poderia o Juízo primevo deter-
minar que a agravante se abstenha de utilizar a referida 
marca em seus produtos. Entende, assim, que não está 
presente a prova inequívoca das alegações da agravada. 
Argumenta, ainda, que a medida é irreversível, já que a 
retirada dos produtos de circulação implica comprome-
timento à imagem e à saúde financeira da agravante. 
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido pela 
decisão de f. 153/155. 

O pedido de reconsideração de f. 161/165 foi 
indeferido, conforme decisão de f. 161. 

Informações prestadas pela MM. Juíza primeva às 
f. 168/169, onde noticia o cumprimento do art. 526 
do CPC pelo agravante e a manutenção da decisão 
agravada. 

Contraminuta às f. 171/184. 
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Lado outro, há o risco de dano de difícil reparação, 
já que a marca é um ativo das empresas, em geral com 
valor econômico, de forma que a utilização indevida 
de uma marca pode gerar perda desse valor perante o 
mercado consumidor. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de 
instrumento, para manter integralmente a r. sentença de 
primeiro grau, por seus próprios fundamentos. 

Custas, pela agravante. 

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - De acordo com o Relator. 

DES. SALDANHA DA FONSECA - De acordo com 
o Relator. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Rescisão do contrato - Consórcio - Consorciado 
desistente ou excluído por inadimplência 
- Encerramento do grupo - Devolução das 

prestações pagas anteriormente - Possibilidade 
- Taxa de administração - Limite legal - Juros 
moratórios - Incidência a partir da citação - 

Cláusula penal - Retenção

Ementa: Rescisão contratual. Consórcio. Consorciado 
desistente ou excluído por inadimplência. Devolução 
das prestações pagas antes do encerramento do grupo. 
Possibilidade. Taxa de administração. Limite legal. Juros 
moratórios a partir da citação. Cláusula penal. Retenção. 

- Impõe-se a devolução imediata dos valores pagos pelo 
participante que está se desligando do consórcio. Não há 
necessidade de se esperar o encerramento do grupo para 
que ocorra a referida devolução. Deve ser considerada 
abusiva e nula a cláusula inserida no contrato, capaz de 
impedir esta linha de conduta. Aplicação da Súmula 35 
do colendo Superior Tribunal de Justiça. 

- Uma vez reconhecido o dever de restituir imediatamente 
os valores pagos, não há como permitir que os juros 
incidam somente a partir da data de encerramento do 
grupo. O consórcio foi constituído em mora através do 
ato citatório. 

- “Se houver cláusula contratual que fixe a taxa de admi-
nistração em valor que exceda ao limite legal previsto 
no artigo 42 do Dec. 70.951/72, estará caracterizada 
a prática abusiva da administradora de consórcio, o que 
impõe a exclusão do percentual que sobejar ao estipu-
lado na referida lei” (REsp 541.184/PB. Relatora: Ministra 
Nancy Andrighi). 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.10.010574-4/001 - 
Comarca de Uberaba - Apelantes: 1º) Janaína de Oliveira 
Santos, 2ª) Administradora Consórcio Nacional Honda 
Ltda. - Apelados: Administradora Consórcio Nacional 
Honda Ltda., Janaína de Oliveira Santos - Relator: DES. 
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2011. - Paulo 
Roberto Pereira da Silva - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA (Relator) 
- Trata-se de recursos de apelação que foram inter-
postos por Janaína de Oliveira Santos e Administradora 
de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra a sentença 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Uberaba, que, nos autos da ação ordi-
nária de rescisão contratual c/c declaratória de nuli-
dade de cláusula contratual c/c ordinária de ressarci-
mento de crédito, ajuizada em face de Administradora 
de Consórcio Honda Ltda. (Consórcio Nacional Honda), 
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para 
determinar que o requerido devolva ao autor todos os 
valores pagos, corrigidos monetariamente pelo INPC, 
na data de cada reembolso, com juros de mora de 1% 
ao mês, incidentes a partir do 31º dia de encerramento 
do grupo, não podendo ser decotado o fundo de reserva 
pertinente ao período de vigência do contrato. Do valor 
a ser pago ao autor, o réu deverá pagar 12% de taxa de 
administração, excluída a pena compensatória prevista 
no contrato, condenando o requerido ainda ao paga-
mento de 60% das custas e demais despesas processuais 
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 
atualizado da condenação, compensando. 

Inconformada, a autora interpôs recurso de 
apelação às f.73/78, pleiteando a reforma da sentença 
no tocante à devolução das parcelas 30 (trinta) dias 
após o encerramento do grupo, afirmando que, uma vez 
excluída do grupo e substituída, não existe nenhum laço 
contratual entre as partes, devendo, portanto, a devo-
lução ser imediata. 

Aduz que os juros de mora deverão ser aplicados a 
partir da citação e na proporção de 1% ao mês, conforme 
art. 219 do CPC, devendo a r. sentença ser alterada ainda 
no tocante aos honorários advocatícios, enfatizando que 
devem os mesmos ser fixados na conformidade com o 
art. 20, § 4º, do CPC. 

O réu também apresentou suas razões recursais 
de f. 81/89, asseverando que a devolução ao consor-
ciado excluído, prevista na Circular 2.766/97 (revogada 
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pela Circular-Bacen 3.432/2009), que regulamentava o 
sistema de consórcio antes do advento da Lei 11.795/08, 
dispunha que os valores pagos pelos consorciados seriam 
devolvidos no prazo de até 60 (sessenta) dias após o 
encerramento do grupo de consórcio; entretanto, a Lei 
11.795/08 modificou esse procedimento, ou seja, a 
devolução dos valores pagos pelo réu deverá ser feita 
quando da contemplação de sua cota, por sorteio (caso 
seja contemplado), ou após o encerramento do grupo. 

Aduz que do valor a ser decotado deverá ainda ser 
incluído o percentual referente à cláusula penal, caso 
a administradora não tenha dado causa à exclusão do 
consorciado. 

Afirma que o percentual a título de taxa de admi-
nistração a ser decotado deve ser aquele previsto contra-
tualmente, isto é, 18,5%, bem como o referente ao 
seguro, no percentual de 5,52%, conforme extrato e 
demais documentos juntados na contestação. 

Salienta que a correção dos valores pagos pela 
autora obedecerá ao percentual amortizado da cota, a 
teor do art. 24 da Lei de Consórcios, sendo certo que 
deverá ser utilizado, na atualização dos valores a serem 
restituídos, o mesmo índice da correção mensal das 
parcelas pagas pela requerente, e o crédito será sempre 
calculado sobre o valor do bem objeto do contrato, 
quando da contemplação, ou nos casos de restituição 
aos consorciados desistentes e excluídos, no valor do bem 
ao final do grupo. 

Apresentação de contrarrazões às f. 93/405, 
112/117, requerendo a manutenção da sentença. 

Este, o breve relatório. 
Conheço dos recursos, visto que próprios e 

tempestivos. 
Estão presentes os demais requisitos de admissibili-

dade, e passo à análise de ambos conjuntamente. 
Compulsando os autos, verifico que as partes 

firmaram um contrato de adesão para aquisição de uma 
motocicleta CG Titan KS 150, em 72 (setenta e duas) 
parcelas, no valor total de R$6.767,00, tendo a adqui-
rente pago apenas 4 (quatro) das referidas parcelas e, 
em razão do atraso, foi excluída e substituída no grupo. 
Requer a declaração de nulidade de cláusulas e devo-
lução das parcelas pagas de forma imediata devidamente 
corrigidas. 

O MM. Juiz julgou parcialmente procedente o 
pedido inicial, para determinar que o requerido devolva 
ao autor todos os valores pagos, corrigidos monetaria-
mente pelo INPC, na data de cada reembolso, com juros 
de mora de 1% ao mês, incidentes a partir do 31º dia 
de encerramento do grupo, não podendo ser decotado 
o fundo de reserva pertinente ao período de vigência 
do contrato. Do valor a ser pago ao autor, o réu deverá 
pagar 12% de taxa de administração, excluída a pena 
compensatória prevista no contrato. 

Bom, conforme estabelece o art. 53, § 2º, do CDC, 
a administradora do consórcio é considerada fornecedora 

ou prestadora de serviços; e o aderente, consumidor, 
destinatário final, pelo que, aos contratos como o dos 
autos, são aplicáveis as normas do CDC. 

Em termos gerais, o CDC adotou, para os contratos 
de consumo, duas formas de controle judicial. Por um 
lado, o CDC age preventivamente, através do exame ante-
cipado dos contratos. Por outro, atua de forma repressiva, 
após a celebração do contrato, através de revisão e inter-
pretação da vontade contratual. 

Assim, o controle judicial consiste na possibili-
dade de ser invalidada cláusula excessivamente onerosa 
e produtora de grave prejuízo ao aderente consorciado, 
ou, ainda, de ser determinada modificação do contrato 
para adequar a situação fática do negócio. 

No que tange à cláusula contratual de restituição 
das importâncias desembolsadas em até 60 dias, após 
o encerramento do grupo, é efetivamente abusiva, 
devendo ser afastada nos termos do art. 51, inciso IV, 
do Código de Defesa do Consumidor, para propiciar o 
reembolso imediato pela administradora ao consorciado, 
não havendo, também, como prosperar a decisão do 
Magistrado que determinou a devolução das parcelas 30 
(trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, 
nem mesmo a irresignação do réu ao alegar a possibili-
dade de o consorciado ser contemplado para ser resti-
tuído dos valores pagos. 

A respeito do tema, confira o que ficou decidido 
pelo extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, quando 
do julgamento da AC 328 669-3, em que figurou como 
Relatora a ilustre Juíza Teresa Cristina da Cunha Peixoto: 

[...] embora a questão em análise seja objeto de dissonância 
na jurisprudência, entendo que é perfeitamente possível que 
o consorciado dissidente venha a receber os valores pagos 
ainda antes do encerramento do grupo, sem que tal possa 
significar enriquecimento ilícito ou quebra do equilíbrio 
contratual. 
É que, como cediço, as Administradoras de consórcio, ao 
receberem as prestações dos consorciados, que formam 
o patrimônio comum do grupo, aplicam esses recursos no 
mercado financeiro, com ganhos consideráveis, principal-
mente, em vista do fato de que os bens consorciados são 
entregues parceladamente. 
Assim, recebem mensalmente um valor certo de cada consor-
ciado, despendendo com a entrega do objeto apenas uma 
pequena parcela do valor arrecadado. 
Essa é a equação financeira que permite a lucratividade 
das Administradoras de Consórcio, não se justificando que 
possam permanecer aplicando os recursos financeiros que 
receberam do consorciado desistente sem a contrapartida 
que seria a obrigatoriedade da entrega do bem. 

Ora, a devolução imediata do que foi pago é um 
direito do consorciado, sendo que tal fato não pode ser 
caracterizado como prejudicial ao grupo, visto que a cota 
poderá ser novamente negociada. 

As prestações em comento deverão ser corrigidas, 
por sua vez, por índices oficiais, tal como já reconhecido 
pela Súmula 35 do STJ, desde o seu efetivo desembolso. 
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Nesse sentido, a orientação jurisprudencial: 

Consórcio. Desistência do consorciado. Ação de cobrança 
antes do término das atividades do grupo. Admissibilidade. 
Correção monetária e juros moratórios. Termo inicial. Taxa 
de adesão. Exclusão. [...] Ao consorciado desistente é asse-
gurado o direito à restituição das prestações pagas, devi-
damente corrigidas, acrescidas dos juros de mora, a inci-
dência da correção monetária aplicável às prestações tem 
como termo a quo a data do desembolso de cada uma delas. 
Incidem juros de mora a partir da citação, se outro fato jurí-
dico não caracterizar objetivamente a devedora em mora. 
Está a administradora de consórcio desobrigada de devolver 
as parcelas que recebeu a título de taxa de administração, 
proporcionalmente às parcelas pagas, porquanto tais serviços 
foram efetivamente prestados durante o tempo em que o 
consorciado participou do plano. (AC 2.0000.00.331.781 - 
9 / 000. Relator: Desembargador Duarte de Paula.) 

Assim, assiste razão à autora quanto ao termo inicial 
da incidência da taxa de juros, que deverá se dar a partir 
da citação, no importe de 1% ao mês. 

O réu foi constituído em mora através da citação 
realizada neste processo e, portanto, a partir de então, 
devem incidir juros. Uma vez reconhecido o dever de 
restituir imediatamente os valores pagos, não há como 
permitir que os juros incidam somente a partir da data de 
encerramento do grupo. 

Lado outro, entendo que o réu não poderá ques-
tionar o percentual fixado quanto à taxa de adminis-
tração, devendo-se aplicar, ao caso em questão, o art. 42 
do Decreto 70.951/72, in verbis: 

Art. 42. As despesas de administração cobradas pela socie-
dade de fins exclusivamente civis não poderão ser superiores 
a doze por cento (12%) do valor do bem, quando este for de 
preço até cinqüenta (50) vezes o salário mínimo local, e a 
dez por cento (10%) quando de preço superior a esse limite. 

Segundo o valor do imóvel a ser contemplado, certo 
é que o percentual da taxa de administração a ser apli-
cada, de acordo com o art. 42 do Decreto 70.951/72, 
é de 12%. 

Nesse sentido, a jurisprudência deste TJMG: 

Interesse de agir - Presença do binômio necessidade e utili-
dade - Consórcio - Rescisão contratual - Devolução imediata 
das parcelas pagas - Juros legais - Termo inicial de inci-
dência - Citação - Apelação adesiva - Taxa de administração 
- Remuneração de serviços - Percentual - Abusividade - Dec. 
70.951/72 - Redução - Necessidade - Incidência sobre as 
parcelas pagas - voto vencido. [...] É lícita a retenção pela 
administradora da taxa de administração e dos prejuízos 
decorrentes da retirada do consorciado do grupo. Entretanto, 
se houver cláusula contratual que fixe a taxa de adminis-
tração em valor que exceda ao limite legal previsto no art. 42 
do Dec. 70.951/72, estará caracterizada a prática abusiva 
da administradora de consórcio, o que impõe a exclusão 
do percentual que sobejar ao estipulado na referida lei. 
(AC 1.0701.06.168.649 - 2/001. Relator: Desembargador 
Cabral da Silva, p. em 05.04.2008.) 

Apelação - Consórcio - Exclusão do grupo - Devolução de 
parcelas pagas pelo consorciado - Encerramento do grupo 
- Cláusula penal e taxa de administração - Descontadas - 
Correção monetária - Desembolso - Juros de mora - Indevidos 
recurso parcialmente provido - Voto vencido parcialmente. 
[...] II - Do valor a ser restituído ao consorciado devem ser 
decotadas a taxa de administração, até o percentual máximo 
permitido no artigo 42, do Decreto 70.951, de 1972, e a 
cláusula penal. III - Desde que expressamente pactuada entre 
as partes, a cláusula penal tem sua aplicação autorizada nos 
termos do artigo 53, § 2º, do CDC. (AC 1.0701.06.170.056 
- 6/001. Relator: Desembargador Marcelo Rodrigues.) 

No tocante ao índice de atualização dos valores a 
serem restituídos, tenho que as alegações do réu também 
não prosperam, uma vez que comungo do entendimento 
de que para o índice de correção se tomará qualquer 
daqueles publicados pelo Governo Federal, o que melhor 
refletir a desvalorização da moeda nacional, inclusive os 
constantes da tabela da Corregedoria de Justiça para 
correção dos débitos judiciais, não sendo viável usar a 
variação do preço do bem pretendido como indexador. 

Já quanto à multa contratual, observo que a mesma 
se mostra devida, sendo que, de acordo com o entendi-
mento jurisprudencial, essa multa somente é abusiva se 
prevista em patamar superior aos 10% entabulados. 

Sobre a multa contratual, a gabaritada doutrina-
dora Maria Helena Diniz (Código Civil anotado. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1996, p. 679) preleciona: 

A cláusula penal é um pacto acessório pelo qual as próprias 
partes contratantes estipulam, de antemão, pena pecuniária 
ou não contra a parte infringente da obrigação, como conse-
quência de sua inexecução culposa ou de seu retardamento, 
fixando, assim, o valor das perdas e danos e garantindo o 
exato cumprimento da obrigação principal (RT 505:224, 
543:161, 304:250 e 525, 208:268, 226:377, 228:447, 
235:234, 239:266 e 172:138; RF 146:254 e 120:18; AJ 
10:1144; Adcoas n. 78.630 e 77.991, 1981; JB 158:250, 
150:312 e 166:256; EJSTJ 3:69; STF, Súmula 616). 

Por fim, acrescento que, quanto ao valor fixado por 
honorários advocatícios, mantenho o percentual arbi-
trado por coerente ao caso em questão e de acordo com 
os parâmetros legais. 

Com tais considerações, dou parcial provimento aos 
recursos aviados. Custas, na forma da lei, pelo segundo 
apelante/Administradora de Consórcio Nacional Honda 
Ltda., tendo em vista que a autora apenas não obteve 
êxito no que tange à alteração do valor a título de hono-
rários advocatícios. 

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA (Revisor) - De 
acordo com o Relator. 

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - De acordo com o 
Relator. 

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

. . .
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Invasão de domicílio - Ausência de mandado - 
Policiais militares - Atuação ilegal e com abuso 

de poder - Uso de força bruta - Espancamento do 
proprietário - Prova testemunhal e por atestado 
médico - Violação do art. 5º, inciso XI, da CF - 
Responsabilidade objetiva do Estado - Art. 927 

do Código Civil e art. 37, § 6º, da CF - Dano moral 
- Dever de reparar - Quantum - Proporcionalidade 
e razoabilidade - Incidência de juros e correção 

monetária - Vogal parcialmente vencido - 
Sentença mantida

Ementa: Apelação cível. Administrativo. Invasão de domi-
cílio por policiais militares sem mandado. Responsabilidade 
civil objetiva do Estado. Juros e correção monetária. Art. 
1º-F da Lei nº 9.494. Aplicabilidade.

- A teor do art. 37, § 6º, da Constituição da República, 
que adotou a teoria do risco administrativo, o ente público 
assim como as pessoas jurídicas de direito privado e as 
prestadoras de serviço público respondem, de forma 
objetiva, pelos danos causados aos administrados.

- Demonstrado o dano experimentado e o nexo causal 
daquele com a conduta dos policiais militares que inva-
diram a residência do autor e o surrou, o ente estatal deve 
reparar o sofrimento causado pelo comportamento ilegal 
e arbitrário dos agentes públicos.

- O art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com a redação dada 
pela Lei nº 11.960/09, que estabelece os critérios de 
correção monetária e juros moratórios, aplica-se a “todas 
as condenações impostas à Fazenda Pública, indepen-
dentemente de sua natureza” (Voto vencido).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0697.06.000383-0/001 - 
Comarca de Turmalina - Apelante: Estado de Minas 
Gerais - Apelado: I.R.S. - Relator: DES. VIEIRA DE BRITO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 
EMINENTE VOGAL.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - Vieira 
de Brito Relator - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VIEIRA DE BRITO - Trata-se de “ação de inde-
nização por danos morais” ajuizada por I.R.S. em face do 
Estado de Minas Gerais.

A MM. Juíza de Direito da Comarca de Turmalina, 
na sentença de f. 74/80, julgou procedente o pedido 
inicial para condenar o réu a pagar ao autor indenização 
por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), valor que deverá ser atualizado monetariamente 
pela tabela da CGJMG e acrescido de juros de mora de 
1% ao mês, contados da prolação da sentença. Isento do 
recolhimento das custas, condenou o réu ao pagamento 
das verbas devidas para o cumprimento das diligências 
dos oficiais de justiça e honorários sucumbenciais, arbi-
trados em 20% sobre o valor da condenação. A sentença 
não foi submetida ao duplo grau de jurisdição.

Inconformado com o teor da decisão, o Estado 
apelou, aduzindo, nas razões de f. 82/89, que não 
restou caracterizada a responsabilidade objetiva do 
Estado in casu. Afirma que, “conforme consta da inicial, 
os supostos danos morais teriam sido causados pela 
condução coercitiva do apelado à delegacia de polícia, 
em função da presença de indícios de autoria e materia-
lidade de possível crime”. Destaca que, “chegando ao 
conhecimento da autoridade policial a possível prática de 
crime, outra não poderia ser a conduta dos agentes esta-
tais, senão o comparecimento ao local para apurações e 
averiguações”, e que, no caso em espécie, “não houve 
qualquer constrangimento ilegal, visto que a condução 
coercitiva do autor se deu em virtude das circunstâncias e 
particularidades do caso” (f. 84). Pugna pela redução da 
cifra indenizatória, distribuição dos ônus sucumbenciais e 
aplicação da Lei n° 11.960/2009.

Contrarrazões às f. 92/96, pela manutenção 
da sentença.

O feito foi distribuído ao eminente Desembargador 
Fernando Botelho (f. 99). Contudo, em razão de seu 
pedido de exoneração, vieram a mim redistribuído, nos 
termos do art. 49 do Regimento Interno desta Corte, em 
04.08.2011 (f. 102/103).

No essencial, é o relatório.
Admissibilidade.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos para 

a sua admissibilidade. Deixo, contudo, de conhecer, de 
ofício, do reexame necessário, já que o valor da conde-
nação é inferior a 60 salários mínimos, enquadrando-se, 
portanto, na exceção do § 2° do art. 475 do CPC.

Mérito.
Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio, pelo 

parágrafo único do art. 927 do Código Civil e pelo § 6º 
do art. 37 da Constituição da República, adotou a teoria 
do risco administrativo, na qual o ente público assim 
como as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 
de serviço público respondem de forma objetiva pelos 
danos causados aos administrados, litteris:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, inde-
pendentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
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do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem.
Art. 37 [...]
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respon-
sável nos casos de dolo ou culpa.

Responder de forma objetiva significa que o postu-
lante não tem necessidade de comprovar o dolo ou culpa 
para a caracterização da responsabilidade, mas apenas a 
existência do nexo causal entre o evento danoso e a ação 
ou omissão, pois a culpa é presumida.

Dessa forma, o dano somente gerará a responsa-
bilidade do ente público quando for possível estabelecer 
um nexo de causalidade entre ele (o dano) e a conduta 
do agente direcionada, não importando se o agente agiu 
com culpa ou dolo.

Nesse sentido a jurisprudência do STF:

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. 
Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da CF. 
Acidente de trânsito. Comprovação do fato e do nexo causal. 
Indenização por dano material. 3. Incidência das Súmulas 
279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provi-
mento (RE 587311 AgR/RJ - Relator: Ministro Gilmar Mendes 
- DJe 230, de 30.11.2010).

Bem como desta Corte:

Responsabilidade civil do Estado. Acidente ocorrido em esta-
belecimento municipal de ensino. Teoria do risco administra-
tivo. Indenização. Dano moral. Quantum. Recursos conhe-
cidos e não providos. I - O Supremo Tribunal Federal conso-
lidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes 
de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado 
é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da 
República. II - A responsabilidade do ente estatal por acidente 
com aluno em escola pública é objetiva, pois decorre do 
dever de guarda e preservação da integridade dos estu-
dantes, sendo irrelevante a apuração da existência de dolo 
ou culpa, ainda que se trate de ato omissivo, decorrente da 
falha na prestação do serviço. III - Comprovada a existência 
do acidente, dano e nexo de causalidade, exsurge o dever 
do Estado em indenizar a vítima pelos danos sofridos. IV - 
Os danos morais afetam a esfera da subjetividade, não resul-
tando de diminuição patrimonial, mas de dor e desconforto. 
V - O valor da indenização por danos morais deve ter caráter 
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório em 
relação à vítima (AC n° 1.0432.03.004475-9/001 - Relator: 
Desembargador Bitencourt Marcondes - DJe de 29.07.2010).

Administrativo. Indenização. Danos materiais. Queda de 
veículo em barranco. Desvio de estrada construído sem segu-
rança ao trânsito. Culpa exclusiva da vítima não demons-
trada. Responsabilidade objetiva. Configuração do nexo 
causal. Reparação devida. I - Adotada, no direito pátrio, a 
teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Poder 
Público pode ser excluída por fato de causação exclu-
sivamente imputável à vítima, cujo ônus da prova recai 
sobre a Administração. II - Ausente, no feito, compro-
vação sobre a excludente, e aferido o nexo de causali-
dade entre o dano e a conduta pública, impõe-se a manu-
tenção da sentença de procedência do pleito indenizatório 

(AC n° 1.0194.08.085145-5/001 - Relator: Desembargador 
Fernando Botelho - DJe de 13.04.2010).

E mais, como entendido majoritariamente, o dano 
moral na responsabilidade objetiva é presumido, ou 
seja, não precisa de se comprovar o sofrimento advindo, 
bastando que reste demonstrado o fato.

Apesar de não possuir conceito legalmente previsto, 
o dano moral tem sido reconhecido nas situações em que 
o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, 
angústia; ou viola direitos personalíssimos, como o da 
honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano 
moral

é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade 
de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, 
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, e 
se classificando, assim, em dano que afeta a ‘parte social do 
patrimônio moral (honra, reputação etc.) e dano que molesta 
a ‘parte afetiva do patrimônio moral’ (dor, tristeza, saudade 
etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 
patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, 
tristeza etc.).

E, na definição de Carlos Alberto Bittar,

São lesões sofridas pelas pessoas físicas ou jurídicas, em 
certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas 
injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade 
e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, 
vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. 
Os danos morais atingem, pois, as esferas íntimas e valo-
rativas do lesado, enquanto os materiais constituem reflexos 
negativos no patrimônio alheio (Reparação civil por danos 
morais, Tribuna da Magistratura, p. 33).

Dessarte, o dano moral atinge direitos da persona-
lidade, viola atributos essenciais da pessoa humana, indo 
de encontro ao superprincípio da dignidade da pessoa 
humana. A violação de direitos e garantias básicas da 
pessoa humana de não ser submetida a tratamento 
degradante, além da inviolabilidade da honra e da 
imagem (art. 5º, III e X, da Constituição Federal), causa 
dano moral. Esses danos exigem reparação.

Em episódios de responsabilidade objetiva, é desne-
cessária a prova da culpa do agir administrativo, como 
afirmado alhures.

No caso em tela, infere-se dos autos que, em 
06.08.2004, o apelado estava em sua residência junta-
mente com seu companheiro, quando teve a moradia 
invadida pela Polícia Militar local, sem mandado judi-
cial, ao argumento de que recebera denúncia anônima 
de prática de crime de ato obsceno.

No “Histórico da Ocorrência” - Boletim de 
Ocorrência de f. 15/16 - consta que:

Sr. Delegado. Solicitados através de denúncia anônima, 
deslocamos até o endereço descrito, onde deparamos com 
os autores totalmente despidos praticando ato sexual no 
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quintal da sua residência. Segundo testemunhas, todos que 
passavam na rua os viram praticando tal ato, principalmente 
as crianças que saíam da escola. Diante dos fatos, pren-
demos em flagrante delito os autores, que foram informados 
dos seus direitos.

O Estado argumenta que a PMMG agiu no estrito 
cumprimento do dever legal, pois,

chegando ao conhecimento da autoridade policial a possível 
prática de crime, outra não poderia ser a conduta da autori-
dade policial, senão o comparecimento ao local para apura-
ções e averiguações (f. 35).

De fato, ao receber uma denúncia de crime incumbe 
à autoridade policial proceder às investigações, agindo 
em estrito cumprimento do dever legal, mas com cautela 
e proporcionalidade.

Leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro que,

Como todo ato administrativo, a medida de polícia, ainda 
que seja discricionária, sempre esbarra em algumas limita-
ções impostas pela lei, quanto à competência e à forma, aos 
fins e mesmo com relação aos motivos ou ao objeto; quanto 
aos dois últimos, ainda que a Administração disponha de 
certa dose de discricionariedade, esta deve ser exercida nos 
limites traçados pela lei. Por isso mesmo, os meios diretos 
de coação só devem ser utilizados quando não haja outro 
meio eficaz para alcançar-se o mesmo objetivo, não sendo 
válidos quando desproporcionais ou excessivos em relação 
ao interesse tutelado pela lei (Direito administrativo. 15. ed. 
São Paulo: Atlas, p. 116).

No mesmo sentido a lição de Rui Stoco:

Ao policial civil ou militar, como agente da Administração 
Pública e responsável pela polícia preventiva e repressiva, 
cabe zelar pela ordem e sossego públicos e pela incolumidade 
dos cidadãos. No exercício desse mister lhe são concedidas 
algumas franquias, como uso de armas de fogo, algemas e 
outros apetrechos sem os quais não poderá bem cumprir o 
seu munus e combater a criminalidade. Porém, não é detentor 
de salvo-conduto que lhe permita tudo, nem lhe foi concedido 
direito à indenidade. O exercício regular desse direito não 
passa pelo abuso, nem se inspira no excesso ou desvio do 
poder conferido. Visando expor a questão relativa ao abuso, 
René de Page inicia por assentar que o exercício dos direitos 
é condicionado a certas regras fundamentais de polícia jurí-
dica. Sem dúvida que todo direito enseja uma faculdade ou 
prerrogativa ao seu titular, mas ao mesmo tempo reconhece 
que tal prerrogativa deve ser exercida na conformidade do 
objetivo que a lei teve em vista ao concedê-la ao indivíduo 
(Traité Elementaire, vol. I, ns. 111-112). Essa questão rela-
tiva ao limite do exercício do direito, além do qual poderá ser 
abusivo, quer dizer, a linha divisória entre o poder concedido 
e o poder excedido, constitui a essência da teoria do abuso 
de direito (Responsabilidade civil e sua interpretação jurispru-
dencial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 377-378).

Entretanto, no caso dos autos, o acervo proba-
tório demonstra que os policiais militares do Estado de 
Minas Gerais agiram com ilegalidade e abuso de poder 
ao invadir o domicílio do apelado, sem mandado judicial, 
utilizando de força bruta - física e moral. O companheiro 

do apelado, Sr. A.M.L., em informações prestadas em 
juízo, afirma:

[...] que quando os policiais chegaram na casa de I. encon-
traram o depoente de bermuda e sem camisa; que esclarece 
o depoente que os policiais não bateram campainha; que 
chegaram abrindo o portão e entrando; que os policiais já 
chegaram acusando e espancando o depoente e I.; [...] que 
o depoente nega que estivesse mantendo relação sexual com 
I. no terreiro da casa; que a casa de I. é murada e que o 
muro tem estatura normal; que ainda que o depoente esti-
vesse mantendo relação sexual, o que nega, os vizinhos só 
conseguiriam ver se subissem no muro; que os policiais agre-
diram o depoente e I. com cassetete; que bateram muito em 
I.; que os policiais algemaram I.para bater nele [...] (f. 62).

A testemunha ocular Alessandra Rodrigues Macedo, 
ouvida, afiançou tais fatos:

[...] que a depoente se recorda que, em 6 de agosto de 2004, 
a Polícia Militar de Turmalina esteve na casa do requerente 
e agrediu este fisicamente; que a depoente presenciou tais 
fatos; [...] que o quintal do requerente é todo cercado; que 
os vizinhos não têm visibilidade com relação ao quintal do 
requerente, a não ser que entre pelo portão do requerente ou 
suba no muro; [...] que, no dia dos fatos, a Polícia machucou 
muito o requerente; que a Polícia não tinha mandado para 
entrar na casa do requerente; [...] que, além das agressões 
físicas, os policiais também proferiram palavras bem desa-
gradáveis em detrimento do requerente; [...] que ouviu um 
dos policiais dizer que pessoas como o requerente têm mais é 
que apanhar; [...] que, depois desses fatos, o requerente ficou 
muitos dias sem trabalhar, em virtude da surra que recebeu e 
também porque entrou em depressão; [...] (f. 65/66).

E a testemunha Geovana da Consolação Godinho, 
sob juramento, afirma:

[...] que a depoente foi até a casa de I. no dia 6 de agosto 
de 2004, na parte da noite; [...] que, quando a depoente 
chegou lá, encontrou o I. muito machucado; que os machu-
cados de I. se localizavam na parte da barriga; que I. estava 
todo manchado de roxo na barriga; [...] que I. ficou muitos 
dias sem trabalhar por causa das agressões [...] (f. 62).

A agressão física ao apelado é corroborada pelo 
atestado médico subscrito pelo Dr. Marcone Cordeiro M. 
Maciel, CRM/MG n° 35734, do Hospital São Vicente, de 
Turmalina, em 07.08.2004, no qual consta que:

[...] Ao exame, apresentando equimose em face anterior 
do ombro esquerdo de cerca de 2,0cm. Em flanco direito, 
presença de duas lesões equimóticas de 20X4cm sem outras 
alterações (f. 17).

Nessa linha de conta, a presunção de veracidade 
do boletim de ocorrência de f. 16 foi ilidida pelas demais 
provas, que demonstram, à saciedade, que o apelado e 
seu companheiro não praticavam ato obsceno para que 
todos vissem, e, se praticavam ato sexual, estavam dentro 
do quintal da casa do recorrido, cercado por muro alto. 
Assim, se o denunciante anônimo presenciou algo que 
não pretendia, estava bisbilhotando a vida alheia.
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Com efeito, os autos mostram que o comporta-
mento dos policiais militares Valdecy Custódio da Luz, 
Messias Aparecida de Ávila e Valdecir Gonçalves dos 
Santos, então lotados em Turmalina/MG, foi truculento, 
ilegal e covarde, além de apresentar explícita atitude 
de homofobia contra o apelado, intolerância que não 
pode ser suportada em sociedade, mormente por auto-
ridades públicas.

Não bastasse isso, a invasão arbitrária da moradia 
do apelado pelos policiais militares para prendê-lo, 
algemá-lo e surrá-lo, além de gravíssimo ultraje à sua 
dignidade e à sua privacidade, constitui transgressão à 
garantia fundamental, prevista no art. 5º, inciso XI, da 
Constituição da República:

[...]
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial; [...].

Assim, inolvidável que a conduta dos policiais mili-
tares caracteriza dano moral, pela violação do direito de 
personalidade do apelado, não se tratando, portanto, de 
exercício do dever funcional.

Oportuna a lição da Desembargadora Maria Elza, 
ao relatar a Apelação Cível n° 1.0362.02.016932-6/001:

Não há justificativa para que o Estado de Minas Gerais não 
seja responsabilizado civilmente pela atitude arbitrária de sua 
Polícia Militar, que, baseada em denúncia anônima, invade 
domicílio e apreende bens, sem que houvesse autorização 
judicial para tanto.
A Constituição da República não consagrou um Estado 
Marginal, mas um Estado Democrático de Direito, o qual não 
se coaduna com a política criminal de invadir e apreender, 
para depois investigar (DJe de 29.01.2008).

Em situação similar à dos autos, já decidiu 
esta Corte:

Direito civil. Direito administrativo. Apelações. Ação de inde-
nização. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescrição. 
Não ocorrência. Atos abusivos e ilegais de policiais militares. 
Invasão de domicílio. Danos morais. Fixação em valor razo-
ável. Juros moratórios e correção monetária. Termo inicial. 
Data da fixação. Preliminares rejeitadas. Primeiro recurso 
desprovido. Segundo recurso parcialmente provido. - Não 
assumindo a prova requerida relevância suficiente para influir 
no julgamento da demanda, não se avista cerceamento de 
defesa no ato do magistrado que encerra a instrução inde-
pendente da respectiva produção. - O prazo prescricional da 
pretensão de indenização por danos morais causados pelo 
Poder Público é de 5 anos, por força do disposto no art. 1º 
do Decreto 20.910/32. - É cabível a responsabilização do 
Estado por constrangimento causado em razão de investi-
gação criminal, se for comprovado que a autoridade policial 
foi além do estrito cumprimento do dever legal, agindo com 
ilegalidade ou abuso de poder. - Inexistindo determinação 
legal relacionada com o valor reparatório de danos morais, e 
sem critério objetivo a dimensioná-lo, a prudência do magis-
trado é que, em última análise, servirá como referencial para 
a dita fixação. No caso, a gravidade da consequência do ato 

e a necessidade de desestimular a repetição da conduta por 
parte do Estado levam à conclusão da suficiência do valor 
arbitrado na sentença. - Em se tratando de indenização por 
danos morais, o termo inicial para a contagem da correção 
monetária e dos juros moratórios é o da data de sua fixação, 
não se aplicando as Súmulas 43 e 54, ambas do Superior 
Tribunal de Justiça (AC n° 1.0145.06.296605-9/001 - 
Relator: Desembargador Moreira Diniz - DJe de 09.02.2010).

Apelação. Ação de indenização. Danos morais. Ação policial. 
Excessos. Reparação. Necessidade. Estado. Responsabilidade 
objetiva. Art. 37, § 6º. Constituição da República. Valor da 
condenação. Reexame necessário. Não sujeição. Art. 475, 
§ 2º. Código de processo civil. Aplicabilidade. Sentença 
mantida. Conforme expressa previsão inserta no art. 475, 
§ 2º, do Código de Processo Civil, não está sujeita ao 
reexame necessário a sentença que condena o Estado ao 
pagamento de quantia inferior a 60 (sessenta) salários 
mínimos. Demonstrado o excesso havido em abordagem 
policial, cabível a condenação do Estado de Minas Gerais ao 
pagamento de indenização pelos danos morais experimen-
tados pelo autor em decorrência daquele ato. Inteligência 
do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Reexame 
necessário não conhecido, de ofício. Recurso a que se nega 
provimento (AC n° 1.0024.07.665538-0/001 - Relator: 
Desembargador Kildare Carvalho - DJe de 23.03.2010).

Indenização. Dano moral. Responsabilidade objetiva. Polícia 
Civil. Invasão de residência. Violência física e psíquica. Abuso 
de poder. Termo inicial. Juros de mora. Data do evento 
danoso. Quantum inferior ao pretendido inicialmente. Súmula 
326, STJ. Inexistência de sucumbência recíproca. - A atuação 
da Polícia Civil com excesso, por envolver a responsabili-
dade direta do Estado, ente público responsável pela integri-
dade física e psíquica do próprio cidadão, afasta a necessi-
dade de provar a ‘culpa’ do agente ou da Administração, em 
face da adoção da teoria do risco administrativo pelo orde-
namento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, 
adotando a culpa objetiva, como se vê do art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal. - Certo é que a Administração Pública, 
em sua atividade, deve zelar pela segurança e proteção dos 
cidadãos, prestando seus serviços de forma a preservar-lhes 
a saúde e a integridade física e psíquica. - Restando provado 
que a Polícia Civil agiu com excesso, ao invadir a residência 
de administrado, conduzindo uma criança sob a mira de uma 
arma de fogo, de forma agressiva, encapuzados, deixando 
os ocupantes da casa extremamente assustados, com medo e 
sem qualquer tipo de reação, deve os atingidos serem indeni-
zados moralmente. - Segundo se depreende da Súmula 54 do 
STJ e da jurisprudência acerca do tema, o termo inicial para 
a incidência dos juros, no que concerne à indenização por 
danos morais de responsabilidade extracontratual, é a data 
do evento danoso. - Segundo orientação da Súmula 326 do 
STJ, ‘na ação de indenização por dano moral, a condenação 
em montante inferior ao postulado na inicial não implica 
sucumbência recíproca’ (AC n° 1.0702.06.320759-2/002 
- Relator: Desembargador Dárcio Lopardi Mendes - DJe de 
25.06.2009).

Por fim, é de se esclarecer que a figura do ato 
obsceno, descrita no art. 233 do CPP, tem como condição 
para a caracterização do crime de ato obsceno que ele 
seja praticado em lugar público - um local que seja 
acessível a número indeterminado de pessoas, aberto 
ao público, onde qualquer um possa entrar, ainda que 
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mediante condições, ou exposto ao público, um lugar que 
pode ser devassado. E, no caso em tela, a publicidade do 
ato, se é que ela existiu, restou completamente afastada.

Restando demonstrados, pois, o dano e o nexo 
causal, do qual decorre a insofismável responsabilidade 
do ente estatal, este deve reparar os danos causados por 
seus agentes, nos termos da legislação vigente.

Dessarte, deve sobreviver a sentença primeva que 
condenou o Município ao pagamento de danos morais 
e materiais.

Quantum.
Para a grande maioria dos juristas, é impossível esti-

pular o pretium doloris, pois não há como quantificar a 
dor sofrida para repará-la, mas é admissível compensá-la, 
permitindo ao ofendido provar sensações positivas.

Para a Professora Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, 
levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum 
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão, e 
não ser equivalente, por ser impossível a equivalência (Curso 
de direito civil brasileiro, p. 55).

No mesmo sentido José de Aguiar Dias:

A condição da impossibilidade matematicamente exata da 
avaliação só pode ser tomada em benefício da vítima, e não 
em seu prejuízo. Não é razão suficiente para não indenizar, 
e assim beneficiar o responsável, o fato de não ser possível 
estabelecer equivalente estado, porque, em matéria de dano 
moral, o arbítrio é até da essência das coisas (Da responsabi-
lidade civil, 8. ed., p. 863).

Assim, na fixação do valor do dano moral, embora 
não haja critérios estabelecidos, doutrina e jurisprudência 
balizam-se, sobretudo, nos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade. Assim, devem-se levar em conta as 
circunstâncias e as consequências do fato, não devendo 
ser nem excessivas nem irrelevantes.

À luz do ocorrido in casu, entendo que se apresenta 
razoável o valor da indenização por danos morais fixado 
pelo Juízo a quo, atingindo, portanto, sua finalidade 
pedagógico-punitiva, além de ter sido aferida dentro da 
razoabilidade e cautela que merece o caso.

Juros e correção.
Registre-se que, versando a presente ação sobre 

dano extrapatrimonial, não há incidência do art. 1º-F da 
Lei n° 9.494/1997, seja em sua redação original, seja 
com a redação dada pela Lei n 11.960/2009, tendo em 
vista a inaplicação em exegese indenizatória.

Ainda que assim não fosse, os juros moratórios nas 
ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, no patamar 
de 6%, são aplicados tão somente às demandas ajui-
zadas após a sua entrada em vigor, a teor do REsp n° 
1.086.944/SP, submetido ao rito do art. 543-C do 
Código de Processo Civil, DJe de 04.05.09.

Nessa linha de conta, em se tratando de respon-
sabilidade extracontratual, o termo inicial para a inci-
dência da correção monetária, pelos índices da tabela 

da CGJMG, é a data da prolação da decisão em que foi 
arbitrado o valor certo da indenização, pois, ao fixá-la, 
o Magistrado já leva em consideração o poder aquisi-
tivo da moeda.

A esse respeito, a jurisprudência dominante do 
colendo STJ firmou o entendimento de que,

Em casos de responsabilidade extracontratual, o termo inicial 
para a incidência da correção monetária é a data da prolação 
da decisão em que foi arbitrado o valor da indenização (REsp 
nº 780.548/MG - Relator: Ministro João Otávio de Noronha 
- j. em 25.03.2008).

Para que a reparação do dano seja completa, a 
indenização deve ser acrescida de juros que, no caso de 
responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir 
do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), no percentual de 
1% (um por cento) ao mês.

Todavia, como cediço, é vedado agravar a situação 
da Fazenda Pública, mesmo em sede de remessa oficial, 
o que implica a necessidade de manter a decisão primeva 
quanto à fixação dos juros de mora em 1% ao mês, a 
partir da sentença.

Sucumbência.
Determina o art. 20 do CPC que:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 
as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa 
verba honorária será devida, também, nos casos em que o 
advogado funcionar em causa própria.

Assim, o Codex processual impõe ao vencido a 
condenação em custas e honorários advocatícios.

No caso em tela, o Estado restou completa-
mente derrotado, razão pela qual deve arcar com os 
ônus sucumbenciais.

Registre-se que, no caso em tela, o autor postulou 
o pagamento de 300 salários mínimos a título de inde-
nização por danos morais (f. 11). Atento aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a 
gravidade da lesão e a condição econômica do réu, a 
MM. Juíza a quo fixou a indenização em R$ 10.000,00 
(dez mil reais), valor que deverá ser atualizado monetaria-
mente e acrescido de juros de mora (f. 80).

Todavia, tal fato não acarreta a distribuição recí-
proca dos ônus sucumbenciais, a teor da Súmula 326 do 
STJ, “na ação de indenização por dano moral, a conde-
nação em montante inferior ao postulado na inicial não 
implica sucumbência recíproca”.

Dispositivo.
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso para 

manter a sentença primeva por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos.

Custas, ex lege.

DES. ELPÍDIO DONIZETTI - De acordo com 
o Relator.

DES. BITENCOURT MARCONDES - Divirjo do 
eminente Relator apenas com relação aos juros e correção 
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DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - 
Trata-se de apelação e reexame necessário em relação à 
sentença de f. 107/110, nos autos de desapropriação por 
interesse público, movida pelo Município de Sabará em 
face de José Antônio de Magalhães, que julgou parcial-
mente procedentes os pedidos contidos na inicial, fixando 
o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), acrescido de juros de 0,5% ao mês, contados da 
imissão provisória, além de condenar a parte autora às 
custas, com base no disposto nos arts. 27, § 1º, e 30 do 
Decreto-lei 3.365/41.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, também, 
por força do reexame necessário, nos termos do art. 475, 
inciso I, do CPC.

A parte autora interpôs recurso de apelação às 
f. 113/116, trazendo que o Município está isento do 
pagamento das custas processuais por força do art. 10, 
I, da Lei Estadual nº 14.939/03, requerendo, assim, a 
reforma parcial da sentença prolatada pelo Magistrado 
primevo, no que tange às referidas custas.

Conheço da remessa oficial, ficando prejudicado o 
recurso de apelação aviado pelo Município de Sabará.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.
Analisando detidamente os autos, constatamos ter 

sido a desapropriação feita de forma regular, sem vícios 
a inquiná-la da pecha de anulação, versando a matéria 
somente sobre o valor a ser atribuído ao imóvel objeto do 
procedimento expropriatório em questão.

Nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, 
a indenização deverá ter o seguinte perfil: ser prévia, justa 
e paga em dinheiro.

Verifica-se, no presente caso, ter o douto Juiz 
sentenciante estabelecido a produção de prova pericial 
para verificação do valor justo a ser pago no imóvel desa-
propriado, segundo as suas características e situação, 
sendo procedida esta às f. 73/81, chegando ao valor de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pela análise do laudo pericial retrocitado, cons-
tata-se que este avaliou de forma responsável, detida 
e técnica a situação do imóvel, não deixando escapar 
nenhum elemento que pudesse influenciar no preço 
do imóvel.

Não há elementos nos autos que evidenciem a exis-
tência de qualquer erro na avaliação do perito, pelo que 
deve ser mantida.

Vejamos a jurisprudência:

Ementa: Em processo de desapropriação direta, é justa a 
indenização fixada na sentença que acolhe o valor encon-
trado pelo laudo pericial elaborado de forma técnica e 
por profissional equidistante dos interesses das partes [...] 
(Apelação nº 1.0000.00.229491-6/000(1) - Relator Des. 
Carreira Machado).

Ainda, extraímos do voto do ilustre Desembargador 
Relator o seguinte trecho:

Desapropriação - Indenização - Perícia - Valor 
justo - Laudo técnico - Apreciação de todos os 
elementos influenciadores do preço do imóvel 

- Laudo pericial - Prevalência - Município - 
Pagamento de custas - Isenção - Lei 14.939/03

Ementa: Desapropriação. Indenização. Perícia. Valor 
justo. Apreciação no laudo técnico de todos os elementos 
influenciadores do preço do imóvel. Prevalência do laudo 
pericial. Município isento do pagamento de custas com 
base no disposto na Lei nº 14.939, de 29.12.2003.

 - Não se encontrando nos autos nenhum elemento que 
legitime a desconsideração total ou parcial do laudo peri-
cial, deve ser ele adotado como parâmetro para a fixação 
do valor a ser pago a título indenizatório pelo expropriante.

- O art. 10, I, da Lei 14.939/03 prescreve que os Municípios 
são isentos do pagamento de custas processuais.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0567.99.
001363-1/001 - Comarca de Sabará - Remetente: 
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sabará - 
Apelante: Município de Sabará - Apelado: José Antônio 
de Magalhães - Relatora: DES.ª VANESSA VERDOLIM 
HUDSON ANDRADE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Eduardo Andrade, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da 
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM REFORMAR PARCIALMENTE A 
SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO 
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2011. - Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

monetária, a fim de que sejam aplicados os critérios cons-
tantes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação 
dada pela Lei nº 11.960/09, norma essa incidente sobre 
“todas as condenações impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza”, não havendo que 
se falar em diferenciação entre natureza indenizatória 
ou remuneratória.

É como voto.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO DO RECURSO, 
VENCIDO O EMINENTE VOGAL.

. . .
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mantendo a isenção estabelecida no art. 10 para as 
pessoas de direito público ali referidas. Leia-se:

Art. 10. São isentos do pagamento de custas:
I - a União, o Estado de Minas Gerais e seus Municípios e as 
respectivas autarquias e fundações;

Assim, no tocante à condenação do apelante nas 
custas, há de ser modificada a sentença, apenas para 
esclarecer a isenção da Fazenda Pública do pagamento 
das custas processuais. Diante do exposto, em reexame 
necessário, reformo a r. sentença, apenas no que tange 
às custas processuais, exonerando a Municipalidade 
do pagamento das mesmas, com base no disposto na 
Lei nº 14.939, de 29.12.2003, ficando prejudicado o 
recurso voluntário.

Custas recursais, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ARMANDO FREIRE e ALBERTO VILAS BOAS.

Súmula - REFORMARAM PARCIALMENTE A 
SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO 
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .

Versando os elementos constitutivos do valor a ser consi-
derado pelo magistrado para a fixação do valor da indeni-
zação por desapropriação sobre parâmetros técnicos, deve 
o juiz orientar-se pelas conclusões periciais, nos termos do 
art. 23 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
entendendo-se até mesmo que ‘no processo expropriatório, a 
perícia constitui requisito necessário à fixação da indenização’ 
[...] (RTFR 117/8).

Pedimos licença também ao não menos ilustre Des. 
Aloysio Nogueira, para citar um breve trecho, porém 
conclusivo, de seu voto no julgamento do Processo 
nº 1.0000.00.158112-3/000(1), onde este assim 
se manifesta:

Quanto ao valor da indenização, nas ações de desapro-
priação se afigura legítima a adoção, para o estabelecimento 
do preço justo, do laudo emitido pelo perito judicial, quando 
as conclusões nele contidas não são destruídas de forma 
cabal pelo expropriante.

Portanto, não se encontra, nos autos, nenhum 
elemento que legitime a destituição total ou parcial do 
laudo pericial, devendo ser ele adotado como parâmetro 
para a fixação do valor a ser pago a título indenizatório 
pelo expropriante ao expropriado, como foi feito, por ser 
este o que se enquadra melhor ao conceito constitucional 
de indenização justa.

Nesse sentido, em caso semelhante, tive a oportuni-
dade de assim decidir:

Ementa: Desapropriação. Perícia. Valor justo. Apreciação, no 
laudo técnico, de todos os elementos influenciadores do preço 
do imóvel. Prevalência do laudo pericial. Sentença mantida. 
- Não se encontrando nos autos qualquer elemento que legi-
time a desconsideração total ou parcial do laudo pericial, 
deve o mesmo ser adotado como parâmetro para a fixação 
do valor a ser pago a título indenizatório pelo expropriante 
(Reexame Necessário Cível nº 1.0313.03.115208-2/001 - 
Rel.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade).

Ementa: Município. Construção de obra pública. Pedido 
de indenização por desocupação de imóvel. Indenização. 
Perícia. Valor justo. Apreciação no laudo técnico de todos os 
elementos influenciadores do preço do imóvel. Prevalência do 
laudo pericial. Sentença mantida. Recurso improvido. - Não 
se encontrando nos autos nenhum elemento que legitime a 
desconsideração total ou parcial do laudo pericial, deve o 
mesmo ser adotado como parâmetro para a fixação do valor a 
ser pago a título indenizatório pelo Poder Público como ressar-
cimento por benfeitorias ou acessões a terceiro ocupante de 
imóvel público (Apelação Cível n° 1.0024.09.569307-3/001 
- Rel.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade).

No que tange à oposição da Municipalidade em 
relação às custas processuais, razão assiste a ela.

Verifica-se que a exoneração dos Municípios está 
prevista na Lei Estadual nº 12.427, de 27.12.1996, 
nas causas processadas perante a Justiça do Estado de 
Minas Gerais.

A Lei nº 14.939, de 29.12.2003, que revogou a Lei 
nº 12.427, de 27.12.1996, dispôs de forma semelhante, 

Habilitação - Herdeiro - Dano moral - Processo 
já ajuizado - Substituição processual conferida - 

Transmissibilidade - Direito patrimonial 

Ementa: Apelação. Habilitação. Herdeiro. Danos morais. 
Processo já ajuizado. Substituição processual conferida. 

- O herdeiro pode habilitar-se em processo de dano 
moral ajuizado pelo falecido, uma vez que, ajuizada a 
ação de dano moral, o direito personalíssimo transforma-
-se em direito patrimonial. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0056.08.184184-5/001 - 
Comarca de Barbacena - Apelante: Unimed Barbacena 
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. - Apelado: 
Joaquim Jorge Domingos de Rezende - Relator: DES. 
TIAGO PINTO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador José Affonso da Costa 
Côrtes, na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR 
A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2011. - Tiago 
Pinto - Relator. 
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DES. TIAGO PINTO - Joaquim Jorge Domingos de 
Rezende aforou ação de habilitação a Unimed Barbacena 
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., requerendo 
sua habilitação nos autos da ação de indenização por 
danos morais em que era autora a sua falecida esposa. 
Esclarece ser o único herdeiro da falecida e que, assim, 
teria direito de habilitar-se no polo ativo dos autos da 
ação movida por ela. 

Em defesa, a ré sustenta ser impossível a habilitação 
do autor nos autos da ação de indenização, sob o argu-
mento de que a ação de dano moral versa direito perso-
nalíssimo, que não é transmitido por herança. 

Foi proferida sentença, ocasião em que julgado 
procedente o pedido de habilitação. Consignou-se que:

apesar de subjetivo esse direito à indenização, quando a 
parte autora já tendo ajuizado a demanda falece em seu 
curso, é plenamente possível a substituição processual, visto 
que o fato poderá repercutir no seu patrimônio, que é trans-
missível aos herdeiros (f. 55). 

Da sentença, apelou a ré. Nas razões de seu 
recurso, insistiu nos argumentos já trazidos na contes-
tação, sobre a impossibilidade de substituição processual 
nos autos da ação de indenização por danos morais, por 
discutir direito personalíssimo. Bateu, ao final, pelo provi-
mento ao recurso, afastando-se o direito de habilitação 
apelado. 

Em contrarrazões, o autor pugnou pela manutenção 
da sentença e, ainda, pela condenação da ré apelante 
em litigância de má-fé, por suposta intenção protelatória 
dela na interposição deste recurso. 

É o relatório. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de 

se conhecer do recurso. 
1. Litigância de má-fé. 
O apelado aponta a litigância de má-fé da apelante. 
Contudo, os argumentos utilizados não induzem a 

ocorrência de litigância de má-fé, que se refere à má-fé 
processual. Os argumentos levantados pela apelante 
foram os mesmos suscitados em defesa e referem-se à 
diferença de posicionamento sobre a possibilidade ou 
não de se habilitarem os sucessores em processo de inde-
nização por danos morais, que, repita-se, não induzem a 
ocorrência de má-fé processual. 

Às partes é conferido o direito do contraditório e 
da ampla defesa, pois podem elas, as partes, se valer de 
argumentos válidos e jurídicos para defenderem a tese 
levantada. A má-fé processual demanda a presença de 
uma das hipóteses do art. 17 do CPC, que, definitiva-
mente, não é o caso dos autos. 

Rejeita-se a preliminar de litigância de má-fé. 
2. Mérito. 
A discussão deste recurso cinge-se à possibilidade 

de herdeiro habilitar-se em processo que vise à conde-
nação por danos morais, por ser direito personalíssimo. 

Primeiro ponto a se relevar é que o dano sofrido 
pelo de cujus (autora originária no processo indeniza-
tório) teria ocorrido bem antes de seu óbito, inclusive 
após o ajuizamento da ação. 

Ainda que verse direito personalíssimo, a reparação 
de suposto dano sofrido à vítima, ainda que antes de 
prolatada sentença, é direito patrimonial em potencial, 
uma vez que eventual êxito na ação transformaria o dano 
sofrido em compensação monetária, que, assim, se trans-
mitiria aos herdeiros. 

Nessa esteira, os herdeiros, no caso em questão o 
cônjuge e autor dos autos de habilitação, possuem legi-
timidade para dar continuidade ao feito indenizatório em 
andamento. 

Essa conclusão é respaldada pelo posicionamento 
adotado pelo STJ: 

Administrativo e processual civil. Agravo regimental em 
recurso especial. Legitimidade de herdeiros prosseguirem 
em ação de danos morais. Possibilidade. Aferição da culpa 
in vigilando ao caso concreto. Montante da indenização do 
dano moral. Matéria objeto de remessa necessária exclusiva-
mente. Preclusão lógica. 1. Conforme defendem a doutrina 
e entendimento do STJ, os herdeiros têm legitimidade para 
dar continuidade à ação de danos morais iniciada pelo de 
cujus, não sendo óbice o fato de os direitos de personalidade 
serem direitos personalíssimos e, por isso, intransmissíveis. 
2. O Tribunal de origem consignou que o estabelecimento 
não tinha adequadas condições de uso. Com isso, entender 
que não houve imprudência da agravante seria ultrapassar 
o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ, que impede a 
análise probatória dos autos, e não valoração das provas 
dos autos, como pretende a agravante. 3. A matéria objeto 
de análise pela remessa necessária, exclusivamente, não 
pode ser objeto de recurso especial, em razão da preclusão 
lógica. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
REsp 1072946/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, julgado em 20.08.2009, DJe de 08.09.2009.) 

Processo civil. Civil. Responsabilidade. Acidente. Danos 
morais. Suspensão do processo. Substituição processual. 
Sentença prolatada. Desnecessidade. Transmissibilidade. 
Direito patrimonial. Possibilidade. Culpa concorrente. 
Responsabilidade. Exclusão. Impossibilidade. Morte de 
cônjuge do qual a autora era separada de fato. Dano moral. 
Improcedência. - I. A morte da autora, no curso do processo, 
com a instrução finda, não obsta a prolação da sentença. II. A 
ação por danos morais transmite-se aos herdeiros da autora, 
por se tratar de direito patrimonial. [...] VI. Recurso especial 
conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. 
Dano moral indevido, pelas peculiaridades da espécie. (REsp 
647.562/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta 
Turma, julgado em 7.12.2006, DJ de 12.2.2007, p. 263.) 

O direito personalíssimo (moral) que teria sido 
abalado por suposto ato ilícito se transforma em direito 
patrimonial no momento em que a vítima exerce seu 
direito de ação. 

A conclusão da doutrina não destoa desse posi-
cionamento, como se vê pelas lições de Sérgio Cavalieri 
Filho, na obra Programa de responsabilidade civil: 
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Eduardo Mariné da 
Cunha, incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO. 

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2011. - Pedro 
Bernardes - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. PEDRO BERNARDES (convocado) - Trata-se 
de ação de cobrança, movida por Condomínio do 
Edifício Parque Serranos em face de Conrado Henrique 
de Toledo Soares e outra, em que o MM. Juiz da causa, 
às f. 140/141, julgou parcialmente procedente o pedido. 

O réu opôs embargos de declaração alegando a 
existência de vícios no julgado (f. 142/144). Os embargos 
foram conhecidos, porém rejeitados, conforme decisão 
de f. 145. 

Inconformado com a r. sentença, o réu interpôs 
apelação (f. 148/163), na qual alegou que o apelado 
ajuizou ação de cobrança de taxa condominial em face 
do apelante e de sua litisconsorte em decorrência da 
mora em tal obrigação; que o apelante foi casado com 
sua litisconsorte, tendo-se retirado do imóvel por força 
de decisão proferida em ação de separação de corpos 
em setembro de 2006; que foi realizada a separação do 
casal, tendo sido homologado entre os cônjuges acordo 
em que relegaram a partilha dos bens para momento 
posterior e que a litisconsorte e seus filhos continuariam a 
residir no imóvel sem qualquer contraprestação, enquanto 
não efetivada a partilha dos bens; que o imóvel foi adqui-
rido na constância do casamento, sendo de proprie-
dade de ambos os cônjuges, não tendo sido realizada 
a partilha de bens até o presente momento; que a taxa 
condominial se destina a cobrir as despesas ordinárias do 
condomínio; que tais despesas são necessárias ao uso e 
fruição do bem; que, portanto, a taxa de condomínio tem 
por finalidade garantir ao possuidor do bem o seu devido 
uso e fruição; que o adquirente de imóvel por promessa 
de compra e venda que exerça posse sobre o bem possui 
responsabilidade pelos encargos condominiais; que, não 
sendo exercida posse pelo apelante, não há como lhe 
atribuir o dever de arcar com a taxa condominial; que, 
na lei de locação, está previsto que ao locatário incumbe 
o pagamento das despesas ordinárias; que o inadimple-
mento se refere a período posterior à retida do apelante 
do imóvel, não exercendo posse, o que impede a confi-
guração de sua responsabilidade. 

Teceu outras considerações, citou doutrina, jurispru-
dência, e, ao final, pediu seja reformada a sentença para 
julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial 
em relação a ele. 

Taxa de condomínio - Cobrança - 
Responsabilidade - Titular do bem imóvel - 

Obrigação propter rem - Art. 1.336, I, do Código 
Civil - Inteligência - Titularidade comum - Acordo 

de separação - Negócio jurídico estranho ao 
condomínio - Solidariedade - Ausência de 

previsibilidade - Art. 1.315 do Código Civil - 
Incidência

Ementa: Apelação. Taxa condominial. Cobrança. 
Responsabilidade. Titular do bem. Negócio jurídico em 
que o condomínio seja estranho. Inaptidão para gerar 
efeitos nocivos perante este. 

- A taxa condominial consiste em obrigação propter rem, 
de modo que a responsabilidade pelo respectivo paga-
mento recai sobre aquele que detém titularidade sobre a 
coisa, não sendo negócio jurídico em que o condomínio 
seja estranho, apto a elidir tal responsabilidade atribuída 
por lei ao condômino. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.09.733825-5/001 
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Conrado 
Henrique de Toledo Soares - Apelado: Condomínio 
Parque Serranos - Litisconsorte: Maria Ignez de Senna - 
Relator: DES. PEDRO BERNARDES 

No que diz respeito à transmissibilidade do dano moral, 
por direito hereditário, doutrina e jurisprudência distinguem 
duas situações. Se a vítima do dano falece no curso da ação 
indenizatória, é irrecusável que o herdeiro suceda o morto 
no processo, por se tratar de ação de natureza patrimonial. 
Exercido o direito de ação pela vítima, o conteúdo econô-
mico da reparação do dano moral fica configurado, e, como 
tal, transmite-se aos sucessores. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. 
Programa de responsabilidade civil. 6. ed. Malheiros, 2005, 
p. 110.) 

Assim, não há argumentos a afastar o direito do 
cônjuge de habilitar-se nos autos da ação de indenização 
por danos morais então movida por sua falecida esposa. 
O autor preenche os requisitos do processo de habili-
tação, presentes nos arts. 1.055 e 1.056 do CPC. 

Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se incó-
lume a sentença recorrida. 

Custas recursais, pela apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ANTÔNIO BISPO e JOSÉ AFFONSO DA 
COSTA CÔRTES. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 
PROVIMENTO. 

. . .
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de propriedade sobre o bem, nos termos do art. 1.336, I, 
do Código Civil. 

Trata-se de obrigação propter rem, definida pela 
doutrina nos seguintes termos: 

[...] há uma obrigação dessa espécie sempre que o dever 
de prestar vincule quem for titular de um direito sobre deter-
minada coisa, sendo a prestação imposta precisamente por 
causa dessa titularidade da coisa. É obrigado a prestar quem 
tiver um direito sobre certa coisa; mas esta não garante, em 
regra, o cumprimento da obrigação (GONÇALVES, Carlos 
Roberto. Direito civil brasileiro. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, v. 2, p. 27). 

O enquadramento da taxa condominial como obri-
gação propter rem é cediço na jurisprudência: 

Em se tratando de obrigação propter rem, as despesas de 
condomínio são de responsabilidade do proprietário, que tem 
posterior ação de regresso contra o ex-mutuário (STJ, AgRg no 
AgRg no Ag 776699, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 
DJ de 08.02.2008). 

A taxa condominial possui natureza propter rem, acompa-
nhando a coisa, independentemente de quem esteja na sua 
posse (TJMG, Apelação nº 1.0024.07.488594-8/001, Rel.ª 
Des.ª Selma Marques, DJ de 12.01.2008). 

O pagamento da taxa condominial, como se sabe, trata-se 
de obrigação propter rem, ou seja, acompanha a coisa, 
vinculando o titular do domínio seja ele quem for (TJMG, 
Apelação nº 1.0024.10.093148-4/001, Rel. Des. Alberto 
Henrique, DJ de 1º.06.2011). 

Nesse esteio, pela própria natureza da obrigação, a 
prestação deve ser realizada pelo titular do bem. 

Nesse particular, acentua-se que o posiciona-
mento jurisprudencial colacionado pelo apelante não se 
amolda ao caso vertente. É que o recorrente se fundou 
em jurisprudência que reconhece a responsabilidade do 
promitente comprador quanto às taxas condominiais, a 
despeito de ausência do respectivo registro, na hipótese 
em que o imóvel já lhe tenha sido entregue pelo promis-
sário vendedor. 

Na hipótese apontada pelo apelante, admitiu-se 
que a responsabilidade pelo pagamento de taxa condo-
minial recaísse em pessoa diversa daquele constante no 
registro de imóveis, ao fundamento de que este celebrou 
negócio jurídico em que convencionou a transferência de 
propriedade do bem, tendo operado, inclusive a respec-
tiva tradição. 

Verifica-se, portanto, que, no caso versado pelo 
apelante, o promissário vendedor figura apenas formal-
mente no registro como proprietário do bem, tendo acor-
dado sua transferência e procedido à efetiva tradição do 
imóvel. 

Todavia, na espécie, o apelante não figura apenas 
formalmente como o titular do bem, permanecendo como 
condômino. Como anteriormente salientado, o recorrente 
não transferiu o bem à sua litisconsorte, não tendo renun-
ciado ao seu direito de propriedade. Ao revés, o que se 
constata é que o recorrente mantém efetiva titularidade 

A apelada foi devidamente intimada para responder 
ao presente recurso no prazo legal (f. 165). Consta às 
f. 172/181 contrarrazões nas quais a parte aduziu que a 
taxa condominial possui natureza propter rem, recaindo 
sobre o proprietário do bem, independentemente de 
quem exerça posse; que o apelante é proprietário do 
imóvel, devendo responder pelas respectivas taxas condo-
miniais; que o bem está à disposição do apelante, aufe-
rindo benefícios com o imóvel, não podendo se eximir 
da responsabilidade de arcar com as taxas condominiais; 
que a obrigação é solidária quanto ao pagamento do 
referido encargo. 

Expendeu outros argumentos, citou doutrina, juris-
prudência e, ao final, pediu seja negado provimento ao 
recurso. 

O preparo foi realizado (f. 164). 
Verificada irregularidade na representação proces-

sual do apelado, este foi intimado para sanar o vício no 
prazo de 10 dias (f. 187/188), tendo cumprido a diligência 
com a apresentação dos documentos de f. 191/193. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso. 

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo 
ao exame do mérito. 

Mérito. 
Trata-se de ação de cobrança de taxa condomi-

nial cujo pedido foi julgado parcialmente procedente. 
A pretensão recursal visa reformar a sentença hostili-
zada com a finalidade de afastar a responsabilidade do 
apelante, ao argumento de que não exerce posse sobre 
o imóvel. 

Compulsando os autos, constata-se que a pretensão 
recursal não merece acolhida. 

O apelado ajuizou ação de cobrança, visando ao 
recebimento de taxas condominiais em atraso. 

É incontroverso nos autos que o imóvel a que se 
referem as respectivas taxas é de propriedade do apelante, 
bem como de sua litisconsorte, tendo sido adquirido o 
bem na constância do casamento. 

O apelante deixou o imóvel em 2006 por força 
de decisão proferida em ação de separação de corpos 
(f. 119/120). O casal se separou em 2007, sendo profe-
rida sentença homologatória de acordo, transação esta 
em que se convencionou que a partilha de bens do casal 
seria postergada para momento posterior, não efetivada 
até a presente data. 

Segundo os termos do acordo, enquanto não reali-
zada a partilha de bens, a litisconsorte do apelante e seus 
filhos permaneceriam residindo no imóvel, sem qualquer 
contraprestação (f. 126). 

Dessa forma, diante do uso e fruição do bem 
apenas pelo ex-cônjuge do apelante, pretende o recor-
rente que a obrigação de arcar com as taxas condomi-
niais sejam imputadas apenas àquela. 

A obrigação de contribuir com as despesas do 
condomínio é atribuída ao condômino, titular do direito 
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das verbas de sucumbência, estas devem ser arcadas 
na proporção de 50% por cada litisconsorte, consoante 
disposto no art. 23 do CPC. 

Com essas considerações, nego provimento ao 
apelo. 

Custas recursais, pelo apelante. 
É como voto. 

DES. LUCIANO PINTO - De acordo. 

DES. LEITE PRAÇA - De acordo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

. . .

sobre quota do bem em questão, tendo apenas celebrado 
negócio jurídico com a sua litisconsorte, no qual conven-
cionou poder esta residir no imóvel sem contraprestação 
enquanto não implementada a partilha dos bens do casal. 

Trata-se de simples negócio jurídico cujos efeitos 
irradiam apenas entre os seus celebrantes, não podendo 
alcançar terceiros, mormente em prejuízo destes, por 
consubstanciar para estes res inter alios. 

Enfatiza-se que não se observa na espécie peculiari-
dade apta a mitigar o princípio da relatividade dos efeitos 
dos contratos, mantendo-se inalterada a relação jurídica 
estabelecida entre o apelante (condômino) e o apelado 
(condomínio). 

A jurisprudência reitera a inaptidão em regra de 
celebração de negócio jurídico em que não figura ou 
anui o condomínio para surtir efeitos jurídicos perante 
este, conforme se depreende: 

Não justifica o inadimplemento da obrigação de arcar com o 
rateio das taxas condominiais a alegação de que a responsa-
bilidade seria do locatário do imóvel. Isso porque a respon-
sabilidade pelo pagamento das aludidas taxas, por se tratar 
de obrigação propter rem, é do proprietário do imóvel, justifi-
cando-se tal afirmação, inclusive, pelas disposições contidas 
no art. 1.336, inciso I, do Código Civil de 2002 (TJMG, 
Apelação nº 1.0145.07.429417-7/001, Rel. Des. Lucas 
Pereira, DJ de 17.04.2009). 

Responde pelas taxas devidas ao condomínio o proprie-
tário do imóvel, sendo tal obrigação propter rem. Diante 
da cobrança de taxas de condomínio, não é hábil a afastar 
a obrigação a alegação de locação do bem, cabendo ao 
proprietário do imóvel demonstrar a quitação dos valores 
cobrados, sendo seu o ônus da prova (art. 333, II, do CPC) 
(TJMG, Apelação nº 1.0145.04.179898-7/001, Rel. Des. 
Fernando Caldeira Brant, DJ de 28.07.2006). 

O proprietário do imóvel é o responsável pelo paga-
mento das taxas condominiais, uma vez que a relação jurí-
dica existente é entre ele e o condomínio (TJMG, Apelação 
nº 1.0024.06.304135-4/001, Rel. Des. Roberto Borges de 
Oliveira, DJ de 14.12.2007). 

Deve-se destacar que, a despeito de o negócio jurí-
dico celebrado pelo apelante não ser apto a gerar efeitos 
perante o condomínio, nada obsta seja eventual direito 
de regresso exercido em ação própria, caso convencio-
nado que apenas o possuidor arcará com as despesas 
para conservação da coisa. 

Resta ponderar que inexiste solidariedade na conde-
nação imposta aos réus, uma vez que ausente tal comi-
nação expressa na sentença, sendo inviável a presunção 
de obrigação solidária, nos termos do art. 265 do Código Civil. 

Dessarte, como não expresso de forma diversa na 
sentença, deve cada condômino arcar com a proporção 
de sua quota sobre a coisa, nos termos do art. 1.315 do 
Código Civil, ou seja, cumprindo a cada réu arcar com 
50% da quantia objeto da condenação neste feito, uma 
vez que não realizada a partilha do patrimônio comum. 

Igualmente, no que concerne às despesas proces-
suais, não tendo o Juízo a quo feito qualquer distinção 
quanto ao dever de cada réu de suportar o pagamento 

Servidor público municipal - Adicional de 
insalubridade - Base de cálculo - Lei do 

Município - Omissão - Poder Judiciário - Fixação 
- Impossibilidade

Ementa: Direito administrativo. Ação ordinária. Apelação. 
Adicional de insalubridade. Município de Ipatinga. Base 
de cálculo. Omissão da lei. Impossibilidade de fixação 
pelo Poder Judiciário. Vencimento básico. Ausência de 
previsão. Improcedência. Recurso desprovido. 

- Ante a falta de regulamentação, com a definição do 
valor a ser utilizado como base de cálculo do adicional de 
insalubridade, a ação promovida por servidor que almeja 
a incidência do benefício sobre seu vencimento básico 
deve ser julgada improcedente. 

- Não é permitido ao Poder Judiciário determinar a inci-
dência do adicional de insalubridade sobre o venci-
mento básico do servidor, porque, assim fazendo, estaria 
atuando como legislador positivo. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0313.10.000042-8/003 - 
Comarca de Ipatinga - Apelante: Deise Aparecida 
Trindade Fernandes Valadares - Apelado: Município de 
Ipatinga - Relator: DES. MOREIRA DINIZ 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Almeida Melo, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011. - Moreira 
Diniz - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. MOREIRA DINIZ - Cuida-se de apelação 
contra sentença do MM. Juiz de Direito da Vara da 
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Ação civil pública - Improbidade administrativa 
- Afastamento do Prefeito - Art. 20, parágrafo 

único, da Lei 8.429/92 - Interpretação

Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública por ato 
de improbidade. Afastamento do Prefeito. Impossibilidade. 
Recurso provido. 

- Diante da ausência de provas de obstrução à instrução 
processual, pelo Prefeito, não há que se falar em seu afas-
tamento. (Art. 20, parágrafo único, Lei 8.429/92.) 

Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Ipatinga, 
que julgou improcedente a “ação ordinária de cobrança 
de diferença de adicional de insalubridade” promovida 
por Deise Aparecida Trindade Fernandes Valadares contra 
o Município de Ipatinga. 

A apelante alega que a Súmula Vinculante nº 4 
do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibili-
dade de utilização do salário mínimo como indexador 
do adicional de insalubridade e proibiu sua substituição 
por decisão judicial somente quando já houver alguma 
lei específica, convenção coletiva, ou sentença norma-
tiva, determinando que se deve utilizar o salário mínimo 
como indexador; que o Município utiliza o salário mínimo 
como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas 
não há lei, convenção coletiva ou sentença normativa, 
determinando que essa deva ser a base de cálculo; que 
o próprio Município reconhece esse fato; que há uma 
omissão na legislação estadual, porque não foi estabe-
lecida a base de cálculo do adicional de insalubridade; 
que não haverá substituição da base de cálculo; que este 
Tribunal, em situações idênticas, reconheceu a proce-
dência do pedido; e que seus vencimentos devem ser 
utilizados como base de cálculo para o pagamento do 
adicional de insalubridade. 

De início, cumpre registrar que a matéria em análise 
é controvertida, não sendo pacífico seu entendimento 
nesta Casa, e nem mesmo nos Tribunais Superiores. 

Destaco, ainda, que desde o julgamento da 
apelação 1.0313.08.266692-3/001, cujo Relator foi 
o eminente Des. Almeida Melo, revi meu posiciona-
mento, acompanhando-o, com o entendimento de que 
o adicional de insalubridade dos servidores públicos do 
Município de Ipatinga não pode ter como base de cálculo 
o vencimento básico. 

A Lei Municipal 494/74, com as alterações trazidas 
pela Lei Municipal 1.037, prevê a concessão do adicional 
de insalubridade aos servidores públicos de Ipatinga, nos 
seguintes termos: 

Art. 134 - Conceder-se-á gratificação: 
[...]
VII - pela execução de trabalho em condições insalubres 
acima dos limites estabelecidos. 

Como se percebe, a lei cria o adicional de insalubri-
dade, mas carece de definição sobre qual será sua base 
de cálculo, como afirma a própria apelante. 

Ante essa omissão legislativa, e considerando que 
compete ao Município legislar sobre benefícios de seus 
servidores, não pode o Poder Judiciário determinar a 
incidência do adicional de insalubridade sobre os venci-
mentos básicos da apelante, porque, assim fazendo, 
estaria atuando como legislador positivo. 

Sobre o teor da Súmula Vinculante nº 4, do Supremo 
Tribunal Federal, esta veda a utilização do salário mínimo, 
bem como proíbe sua substituição pelo Poder Judiciário. 
No caso do Município de Ipatinga, como demonstrado, 

não há previsão legal de utilização do salário mínimo 
como indexador da base de calculo de vantagem de 
servidor público. 

Logo, não se cuida, propriamente, de substituição 
de parâmetro, mas de legislar, com Judiciário suprindo 
o vazio da lei, e criando padrão para o pagamento 
do reclamado benefício. E isso também é vedado pela 
mencionada súmula vinculante. 

Portanto, não constando da lei municipal previsão 
da base de cálculo para o pagamento do adicional de 
insalubridade, a improcedência da ação em que a servi-
dora pleiteia a incidência do benefício sobre seu venci-
mento básico é medida que se impõe. 

Com tais apontamentos, nego provimento à 
apelação. 

Custas, pela apelante; suspensa a exigibilidade, 
ante os termos do art. 12 da Lei 1.060/50. 

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - De acordo. 

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Sr. Presidente, peço vista 
dos autos. 

Súmula - O RELATOR E O REVISOR NÃO PROVIAM 
O RECURSO. PEDIU VISTA O VOGAL. 

Notas taquigráficas 

DES. ALMEIDA MELO (Presidente) - O julgamento 
deste feito foi adiado na Sessão do dia 1º.9.2011, a 
pedido da Vogal, após votarem o Relator e Revisor não 
provendo o recurso. 

Com a palavra o Des.ª Heloísa Combat. 

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Sr. Presidente, também 
fiz um exame detalhado dos autos e, no caso, também 
acompanho o ilustre Relator, uma vez que não cabe 
mesmo ao Judiciário criar base de cálculo para adicional 
de insalubridade. 

Portanto, também nego provimento ao recurso. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .
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fornecimento realizado pela Hiper, além de possuírem 
etiquetas de outra empresa, qual seja Costa Azul. 

O agravante refuta tais alegações, ao fundamento 
de que os referidos medicamentos, apreendidos pelo 
Ministério Público, foram regularmente fornecidos pela 
empresa Costa Azul através de licitação promovida pela 
Fumasa, entidade que gerencia o Hospital da cidade, e 
armazenados no mesmo local utilizado pela Prefeitura. 

Desse modo, tendo em vista que a Prefeitura 
compartilha o mesmo estoque de medicamentos que 
a Fumasa, e ambas adquirem medicamentos para o 
Hospital do Município, o agravante argumenta que 
não pode o Parquet, ao apreender medicamentos nesse 
estoque, concluir que foram ali colocados pelo Prefeito 
para prejudicar a coleta de provas. 

Ressalta que, ao tomar conhecimento da investi-
gação promovida pelo agravado, oficiou o Parquet e 
disponibilizou documentos das empresas investigadas, 
assim como fotos do depósito de medicamentos, tentando 
assim colaborar com as investigações. 

Por fim, o agravante requer o provimento do agravo, 
para ser mantido no cargo. 

O recurso foi recebido às f. 1.003/1.005-TJ, tendo 
sido indeferido o efeito suspensivo. 

Às f. 1.046/1.066-TJ, o agravante apresentou pedido 
de reconsideração, o que foi acolhido às f. 1.416/1.417-
TJ, sendo deferido o efeito suspensivo pleiteado. 

Requisitadas as informações necessárias, estas 
foram prestadas às f. 1.425/1.433-TJ. 

Intimado, o agravado apresentou contraminuta às 
f. 1.549/1.578-TJ, pugnando pelo desprovimento do 
agravo. 

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às 
f. 2.061/2.072-TJ, pelo não provimento do agravo. 

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos 
para sua admissibilidade. 

No mérito: 
Cuida-se de agravo de instrumento interposto 

contra a decisão a quo, que afastou o Prefeito de São 
João da Ponte, por entender que sua permanência no 
cargo comprometia a elucidação dos fatos. 

Pois bem, de acordo com o parágrafo único do 
art. 20 da Lei 8.429/92, 

a autoridade judicial ou administrativa competente poderá 
determinar o afastamento do agente público do exercício do 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 

Desse modo, o afastamento do agente público é 
medida excepcional, que deve ser atendida somente 
quando restar evidente a prática de atos de obstrução à 
instrução processual. 

Nesse sentido: 

É evidente que o afastamento do agente político, como o de 
qualquer agente público, deve ser medida adotada em última 
hipótese (necessidade), o que decorre do próprio princípio 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0624.11.
000638-1/001 - Comarca de São João da Ponte - 
Agravante: Fábio Luiz Fernandes Cordeiro, Prefeito 
Municipal de São João da Ponte - Agravado: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Relatora: DES.ª 
HILDA TEIXEIRA DA COSTA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Roney Oliveira, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011. - Hilda 
Teixeira da Costa - Relatora. 

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelo agravante, a Dr.ª 
Adrianna Belli Pereira de Souza. 

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - Trata-se de 
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de 
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão profe-
rida pela digna Juíza de Direito da Comarca de São João 
da Ponte/MG (reproduzida às f. 32/42-TJ), nos autos da 
ação civil pública promovida pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, em face de Fábio Luiz Fernandes 
Cordeiro. 

Consiste o inconformismo recursal no fato de a 
douta Juíza a qua ter determinado o afastamento do 
Prefeito Municipal de São João da Ponte, Fábio Luiz 
Fernandes Cordeiro, por entender que estava prejudi-
cando a instrução processual. 

Conforme consta nos autos, o Parquet sustenta a 
existência de irregularidades na licitação 061/2010, 
promovida pelo Município de São João da Ponte, tais 
como preço combinado entre os licitantes e desvio de 
verba pública através de compras de medicamentos sem 
o respectivo fornecimento. 

De acordo com os depoimentos tomados pelo 
agravado, especialmente o de f. 144/145-TJ, dos R$ 
225.196,69 licitados junto à empresa Hiper, apenas R$ 
50.000,00 de medicamentos foram efetivamente entre-
gues, sendo que R$ 150.000,00 foram entregues ao 
Prefeito do Município. 

Em função disso, segundo o Parquet, o agravante, 
assim que tomou conhecimento das investigações, tratou 
logo de adquirir medicamentos de outras empresas para 
cobrir a licitação 061/2010, o que acabou por tumultuar 
a instrução processual. 

Para comprovar a referida alegação, o agra-
vado apreendeu alguns medicamentos no depósito da 
Prefeitura, que possuíam data de fabricação posterior ao 
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possuem destinatários diversos da Prefeitura de São João 
da Ponte. 

Diante dessas razões, não há como manter o afas-
tamento do Prefeito, visto que, como demonstrado, não 
há provas de que esteja prejudicando a instrução do feito. 

Isso sem falar que, como visto nos autos, a maior 
parte, senão toda a instrução, já foi realizada e encontra-se 
em segurança com o Parquet, ou seja, um eventual afas-
tamento do Prefeito seria completamente inócuo. 

Em face do exposto, dou provimento a este recurso, 
para reformar a decisão agravada e determinar o imediato 
retorno do agravante ao cargo. 

Custas, pelo agravado, suspensas, na forma da lei. 

DES. AFRÂNIO VILELA - Acompanho o voto da em. 
Relatora, Des.ª Hilda Teixeira da Costa, para dar provi-
mento ao recurso. 

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais propôs Ação Civil Pública em 
desfavor do agravante, ao argumento de constatação 
de irregularidades em diversos procedimentos licitató-
rios promovidos pelo Município de São João da Ponte, 
do qual é Prefeito. 

A MM. Juíza de primeiro grau proferiu decisão 
determinando o afastamento do Prefeito Municipal, sob 
o fundamento de que estaria prejudicando a instrução do 
processo. 

O afastamento cautelar do cargo, até o término da 
apuração da existência de atos de improbidade adminis-
trativa, é previsto no parágrafo único do art. 20 da Lei 
8.429/92, verbis: 

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa 
competente poderá determinar o afastamento do agente 
público do exercício do cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer neces-
sária à instrução processual. 

Dessa forma, verifica-se que a medida não é regra, 
mas exceção, que deve ter sua aplicação adstrita aos 
casos em que for estritamente necessária. 

Mesmo porque o caput do artigo destaca que a 
perda da função pública e a suspensão dos direitos polí-
ticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

Assim, deve haver prova cabal de que o agente 
estaria influenciando de forma negativa na apuração 
dos fatos e colheita de provas, prejudicando a instrução 
do processo, para a viabilidade do pedido de afasta-
mento cautelar, o que, todavia, inexiste nos autos, neste 
momento processual. 

Isso posto, dou provimento ao recurso, para deter-
minar o retorno imediato do agravante ao cargo de 
Prefeito Municipal. 

constitucional da não-culpabilidade. E o STJ, intérprete maior 
da legislação infraconstitucional, vem, prudentemente, consi-
derando tal aspecto. (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério 
Pacheco. Improbidade administrativa. 5. ed. Ed. Lumen Juris, 
2010.). 

Além disso, é importante dizer que o Superior 
Tribunal de Justiça já se posicionou pela interpretação 
restritiva do referido dispositivo, corroborando com o 
entendimento acima exposto: 

Processual civil. Lei de improbidade administrativa. 
Afastamento de Prefeito. Interpretação do art. 20 da Lei 
nº 8.429/92. 1. O art. 20 da Lei nº 8.429, do ano de 1992 
só há de ser aplicado em situação excepcional, isto é, quando, 
mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que 
o agente público ou a autoridade administrativa está provo-
cando sérias dificuldades para a instrução processual. 2. Por 
ser medida extrema com capacidade de suspender mandato 
eletivo, a interpretação do dispositivo que a rege é restrita, 
sem qualquer condição de ser ampliada. 3. Decisão judicial 
de primeiro grau que afastou Prefeito Municipal pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias. Prazo ultimado. 4. Direito do Chefe 
do Executivo, após a consumação desse prazo, assumir, em 
toda a sua plenitude, o exercício das funções governamentais 
que lhe foram confiadas pelo povo, especialmente, quando 
liminar concedida antecipou esse prazo. 5. Agravo regi-
mental que ataca a liminar que determinou a recondução do 
Prefeito ao cargo. 6. Perda do objeto por já ter ultrapassado 
o prazo de 60 (sessenta dias) do afastamento (STJ - AgRg na 
MC 3048/BA, Relator: Ministro José Delgado, T1 - Primeira 
Turma, DJ de 06.11.2000).

No caso em tela, em que pesem as graves acusa-
ções contra o Prefeito, não há provas de que sua perma-
nência no cargo prejudicou ou prejudicará a coleta de 
provas. 

O fato de o agravado ter apreendido medicamentos 
no depósito da Prefeitura, que não os por ela licitados, 
por si só não comprova a improbidade aduzida, pois 
está claro nos autos que tal depósito é usado tanto pela 
Prefeitura quanto pela Fumasa. 

E, conforme relatam os autos, a Fumasa realizou 
a compra de vários medicamentos no decorrer daquele 
ano, inclusive da empresa Costa Azul. 

Assim, da leitura dos autos, não é possível dizer que 
tais medicamentos foram comprados para balizar even-
tual investigação do Parquet, nem tampouco relacionar 
esse ato ao Prefeito. 

Por outro lado, o laudo acostado às f. 1.979/1.993-
TJ, dá conta de que um dos principais pilares da defesa do 
agravante, a nota fiscal de nº 600, emitida pela empresa 
Costa Azul, é falsa. 

Contudo, novamente não há qualquer ligação do 
Prefeito com a referida falsificação e, conforme entendi-
mento jurisprudencial já colacionado, não cabe deduções 
no presente caso. 

Ademais, o próprio laudo de f. 1.979/1.993-TJ, 
dá conta de que outras sete notas do mesmo estabele-
cimento foram apontadas como falsas e, frisa-se, todas 
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DES. RONEY OLIVEIRA - Acuso o recebimento de 
memorial e acompanho os votos precedentes. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

União homoafetiva estável - Reconhecimento - 
Direito previdenciário - Mera consequência

Ementa: União homoafetiva estável. Reconhecimento. 
Direito previdenciário. Mera consequência. 

- Por consequência do reconhecimento de aplicação 
do mesmo regime jurídico aplicável à união estável 
entre pessoas de sexo diferente às uniões homoafetivas, 
fundamentadas no direito maior, o direito previdenciário 
consubstancia mero acessório consequente, uma vez que 
a família resultante dessa união não pode sofrer discri-
minação, e, portanto, assistem-lhe os direitos, prerroga-
tivas, benefícios e obrigações de uma entidade familiar 
tradicional. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0514.10.003527-8/001 - 
Comarca de Pitangui - Apelante: Ipsemg - Apelados: 
W.L.F.S. e outro - Relator: DES. GERALDO AUGUSTO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Eduardo Andrade, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2011. - Geraldo 
Augusto - Relator. 

Notas taquigráficas 

Assistiram ao julgamento, pelo apelado, as Dr.as 
Polyani Cristina Dias Barcelos e Rita de Cássia Rachid. 

DES. GERALDO AUGUSTO - Conhece-se do 
recurso, presentes os requisitos à sua admissibilidade. 

Tratam os autos da ação declaratória proposta por 
J.H.T. e E.L.F.S. com a pretensão de obter o reconheci-
mento judicial da existência de união homoafetiva estável 
para todos os efeitos jurídicos da vida civil, inclusive da 
dependência mútua entre os conviventes para fins previ-
denciários, sucessórios e demais perante terceiros. 

A sentença (f. 257-266) julgou procedente o pedido 
inicial e declarou a existência de união homoafetiva entre 
J.H.T. e W.L.F.S., reconhecendo-a como entidade familiar a 
partir do ano de 1990 e cujo término ocorreu com o óbito 
do primeiro requerente, ocorrido em 20.12.2010, asse-
gurando-lhes os direitos daí decorrentes, em igualdade 

de situação com a união estável entre pessoas de sexos 
distintos, notadamente os direitos da lei civil, inclusive 
sucessórios e previdenciários. Por consectário lógico, 
deverá o Ipsemg incluir o segundo autor como depen-
dente do primeiro para fins previdenciários. Condenou o 
Ipsemg ao pagamento das custas e honorários advocatí-
cios fixados em R$2.000,00. Com o trânsito em julgado, 
intimem-se os autores para trazer aos autos a planilha 
atualizada do débito e, após, intime-se o devedor através 
de seu advogado para efetuar o pagamento do montante 
da condenação. 

Em apelação (f. 267-278), o Ipsemg se insurge 
contra a sentença que reconheceu a convivência da união 
homoafetiva e determinou a inclusão de um dos convi-
ventes na condição de dependente do outro junto ao 
Instituto de Previdência. Preliminarmente, alega o Ipsemg 
a impossibilidade jurídica da pretensão - ausência de 
previsão legal -, desde que tanto o Código Civil como a 
legislação que regula direito dos companheiros se referem 
à relação homem/mulher; que a sentença contraria o 
disposto nos arts. 1.723 e 1.727 do Código Civil, já que 
não autoriza o reconhecimento da união homoafetiva; 
que também ocorre violação ao disposto no art. 226, 
§ 3º, da Constituição Federal e princípios também cons-
titucionais, ao ser ampliado o conceito de família; que, 
caso eventualmente seja mantida a sentença, deve ser 
observado o valor do benefício e o limite constitucional-
mente estabelecido após a EC nº 41/03; que, do mesmo 
modo, deve ser observada a legislação aplicável no que 
diz respeito aos juros de mora; que os honorários da 
condenação devem ser estabelecidos em valor não supe-
rior a R$1.000,00. 

Contrarrazões às f. 281-284. 
Examina-se o recurso. 
Inicialmente, ressalte-se que a impossibilidade jurí-

dica do pedido arguida confunde-se com o mérito da 
pretensão posta, e como tal deve ser analisada. Não 
fosse por isso, no caso em comento, tal condição da ação 
pode ser verificada, tendo em vista a possibilidade de 
apreciação, pelo Juiz, da pretensão deduzida na petição 
inicial, inexistindo vedação legal para tanto. 

Rejeita-se a preliminar. 
De início, cumpre frisar que o debate trazido em 

sede desta ação é de preceito meramente declaratório e 
constitutivo de direito; não houve pedido condenatório. 

Com efeito, pediram os autores/apelados na exor-
dial que fosse reconhecido e declarado judicialmente a 

união homoafetiva existente entre os autores, como sendo 
uma entidade familiar ante a publicidade desta união, a dura-
bilidade da mesma, a sua continuidade, garantindo com tal 
reconhecimento todos os efeitos da lei civil vigente em decor-
rência daquela, 

para efeitos sucessórios, previdenciários, planos de saúde 
e órgãos ou entidades empregadoras das partes, no que 
se refere à relação de dependência entre os mesmos. 
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Não há discussões nos autos em torno dos fatos, 
tendo sido estes reconhecidos e demonstrados por provas 
documentais e orais, inclusive por escritura pública de 
união estável e, agora, testamento público com dispo-
sição de bens em favor de W.L.F.S., tendo por testador 
J.H.T., que veio a falecer no curso da lide, em 20.12.2010. 

Não há dúvida de que a sociedade de fato, homo-
afetiva, de caráter duradouro, é apta a gerar direitos e 
obrigações, tanto quanto as relações estabelecidas entre 
pessoas de sexos diferentes. O disposto no art. 226, § 3º, 
da Constituição da República, quanto à união estável e 
ao conceito de família, não pode ser analisado/interpre-
tado de modo restrito e isolado, priorizando apenas o 
seu sentido semântico ou gramatical, mas deve sê-lo de 
forma sistemática, diante dos demais preceitos e princí-
pios contidos no texto constitucional. 

À união, hetero ou homoafetiva, que preencha os 
requisitos/pressupostos da união estável deve ser confe-
rido o caráter de entidade familiar, importando, por 
consequência, o reconhecimento dos direitos decorrentes 
desse vínculo, sob pena de ofensa aos princípios da não 
discriminação, da igualdade e da dignidade da pessoa 
humana. 

E tal questão já se encontra pacificada na 
jurisprudência. 

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, a mais 
alta corte de Justiça do País, e que a Constituição Federal 
elegeu como seu guardião, proferiu decisão plenária de 
mérito, a qual produz eficácia contra todos e tem efeito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e ao Poder Executivo (§ 2º do art. 102 da CF). 

Após considerar de alta relevância social e jurí-
dico-constitucional a questão pertinente às uniões homo-
afetivas, consagrou posicionamento sobre a legitimidade 
constitucional do reconhecimento e qualificação da união 
estável homoafetiva como entidade familiar. (ADPF 132/
RJ e ADI 4.277/DF.) 

Em recentíssima decisão proferida em Recurso 
Extraordinário 477554 AgR, de feito originário deste 
mesmo Estado de Minas Gerais, com discussão idêntica 
e tendo por parte interessada também o Ipsemg (Relator: 
Min. Celso de Mello, j. em 16.08.2011, Segunda Turma, 
p. em 26.08.2011, ement vol-02574-02 PP-00287), o 
eminente Relator traduz a dimensão do direito contido na 
Constituição e a extensão desse reconhecimento consa-
grado pelo Excelso Pretório na seguinte ementa, que vale 
aqui transcrever: 

União civil entre pessoas do mesmo sexo. Alta relevância 
social e jurídico-constitucional da questão pertinente às 
uniões homoafetivas. Legitimidade constitucional do reconhe-
cimento e qualificação da união estável homoafetiva como 
entidade familiar: Posição consagrada na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (ADPF 132/RJ e ADI 4.277/DF). 
O afeto como valor jurídico impregnado de natureza consti-
tucional: A valorização desse novo paradigma como núcleo 
conformador do conceito de família. O direito à busca da 
felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito e 

expressão de uma ideia-força que deriva do princípio da 
essencial dignidade da pessoa humana. Alguns precedentes 
do Supremo Tribunal Federal e da Suprema Corte Americana 
sobre o direito fundamental à busca da felicidade. Princípios 
de yogyakarta (2006): Direito de qualquer pessoa de cons-
tituir família, independentemente de sua orientação sexual 
ou identidade de gênero. Direito do companheiro, na união 
estável homoafetiva, à percepção do benefício da pensão por 
morte de seu parceiro, desde que observados os requisitos do 
art. 1.723 do Código Civil. O art. 226, § 3º, da lei funda-
mental constitui típica norma de inclusão. A função contrama-
joritária do Supremo Tribunal Federal no Estado democrático 
de direito. A proteção das minorias analisada na perspectiva 
de uma concepção material de democracia constitucional. 
O dever constitucional do Estado de impedir (e, até mesmo, 
de punir) “qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais” (cf, art. 5º, XLI). A força normativa 
dos princípios constitucionais e o fortalecimento da jurisdição 
constitucional: elementos que compõem o marco doutri-
nário que confere suporte teórico ao neoconstitucionalismo. 
Recurso de agravo improvido. Ninguém pode ser privado de 
seus direitos em razão de sua orientação sexual.. Ninguém, 
absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem 
sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo 
de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, 
têm direito de receber igual proteção tanto das leis quanto 
do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da 
República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer 
estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente 
a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as 
pessoas em razão de sua orientação sexual. Reconhecimento 
e qualificação da união homoafetiva como entidade familiar. 
O Supremo Tribunal Federal - apoiando-se em valiosa herme-
nêutica construtiva e invocando princípios essenciais (como 
os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da auto-
determinação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, 
da não discriminação e da busca da felicidade) - reconhece 
assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental à orientação 
sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena legi-
timidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade 
familiar, atribuindo-lhe, em consequência, verdadeiro esta-
tuto de cidadania, em ordem a permitir que se extraiam, em 
favor de parceiros homossexuais, relevantes consequências 
no plano do Direito, notadamente no campo previdenciá rio, 
e, também, na esfera das relações sociais e familiares. - A 
extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico 
aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto 
justifica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros, 
dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da 
dignidade, da segurança jurídica e do postulado constitu-
cional implícito que consagra o direito à busca da felicidade, 
os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia 
o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição da 
República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), fundamentos autônomos 
e suficientes aptos a conferir suporte legitimador à quali-
ficação das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo 
como espécie do gênero entidade familiar. - Toda pessoa 
tem o direito fundamental de constituir família, independente-
mente de sua orientação sexual ou de identidade de gênero. 
A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer 
discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerroga-
tivas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a 
parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas. 
A dimensão constitucional do afeto como um dos funda-
mentos da família moderna. - O reconhecimento do afeto 
como valor jurídico impregnado de natureza constitucional: 
um novo paradigma que informa e inspira a formulação do 
próprio conceito de família. Doutrina. Dignidade da pessoa 
humana e busca da felicidade. - O postulado da dignidade 
da pessoa humana, que representa - considerada a centrali-
dade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo 
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Usucapião - Possibilidade jurídica do pedido - 
Imóvel - Gravame determinado pela Justiça do 

Trabalho - Condições da ação

Ementa: Direito civil. Usucapião. Possibilidade jurídica do 
pedido. Imóvel com gravame determinado pela Justiça do 
Trabalho. Existência das condições da ação. 

- É plenamente possível o pedido de declaração de usuca-
pião de imóvel que tenha gravame em seu registro, pois 

vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e 
inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso 
País, traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em 
que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática 
consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. 
Doutrina. - O princípio constitucional da busca da felicidade, 
que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o 
postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de 
extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão 
dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua 
própria teleologia, como fator de neutralização de práticas 
ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, 
afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias indivi-
duais. - Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer 
exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postu-
lado constitucional implícito, que se qualifica como expressão 
de uma ideia-força que deriva do princípio da essencial digni-
dade da pessoa humana. Precedentes do Supremo Tribunal 
Federal e da Suprema Corte americana. Positivação desse 
princípio no plano do direito comparado. A função contrama-
joritária do Supremo Tribunal Federal e a proteção das mino-
rias. - A proteção das minorias e dos grupos vulneráveis quali-
fica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação 
material do Estado Democrático de Direito. - Incumbe, por 
isso mesmo, ao Supremo Tribunal Federal, em sua condição 
institucional de guarda da Constituição (o que lhe confere “o 
monopólio da última palavra” em matéria de interpretação 
constitucional), desempenhar função contramajoritária, em 
ordem a dispensar efetiva proteção às minorias contra even-
tuais excessos (ou omissões) da maioria, eis que ninguém se 
sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, à autoridade 
hierárquico-normativa e aos princípios superiores consa-
grados na Lei Fundamental do Estado. Precedentes. Doutrina.

 O caso concreto não é distinto. Sendo os fatos 
incontroversos e o direito ou a negativa do direito pelo 
Ipsemg fundada apenas na impossibilidade jurídica da 
pretensão, não há como se acolher tal tese, que se apre-
senta atentatória aos direitos e garantias individuais. 

Por consequência, ao reconhecimento de apli-
cação do mesmo regime jurídico aplicável à união estável 
entre pessoas de sexo diferente às uniões homoafetivas, 
fundamentadas no direito maior, o direito previdenciário 
consubstancia mero acessório consequente, uma vez que 
a família resultante dessa união não pode sofrer discri-
minação, e, portanto, assistem-lhe os direitos, prerroga-
tivas, benefícios e obrigações de uma entidade familiar 
tradicional. 

Assim, correta a sentença que reconheceu/declarou 
a existência de união estável, com status de entidade 
familiar à união homoafetiva que se estabeleceu entre 
J.H.T. e W.L.F.S., desde o ano de 1990 e até 20.12.2010, 
data em que a mesma se extinguiu com o falecimento do 
primeiro. 

Destarte, os efeitos da declaração/reconhecimento 
da união estável se operam naturalmente, inclusive quanto 
à inscrição do sobrevivente como benefi ciário para fins de 
percepção do benefício de pensão por morte, segundo o 
direito vigente ao tempo do evento que dá origem. 

Não cabe aqui a discussão sobre eventual restrição/
limitação ao benefício de pensão que é alheia e extrapola 
os limites desta lide eminentemente declaratória e consti-
tutiva de direito. 

Não se trata aqui de ação de cobrança, nem se 
travou qualquer pretensão de pensionamento fora dos 
limites legais e constitucionais previstos para a hipótese. 
A condenação, na hipótese, se restringe à obrigação de 
fazer a inclusão do 2º requerente como dependente do 
primeiro para fins previdenciários e aos honorários advo-
catícios, estes fixados no valor certo de R$2.000,00, 
submetendo-se à atualização monetária e aos juros de 
mora na conformidade com o disposto no art. 1º, F, da Lei 
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 

E o valor da verba honorária estabelecida conso-
ante o § 4º do art. 20 do CPC é razoável, atende à equi-
dade exigida e foi fixada na medida do trabalho reali-
zado, de suas peculiaridades/dificuldades, e demais crité-
rios delineados no § 3º do mesmo artigo. 

Com tais razões, nega-se provimento ao recurso. 

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - 
Peço vista dos autos. 

Súmula - PEDIU VISTA A REVISORA. O RELATOR 
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO. 

Notas taquigráficas

Assistiram ao julgamento, pelos apelantes, as Dr.as 
Rita de Cássia Rachid e Polyani Cristina Dias de Barcelos. 

DES. EDUARDO ANDRADE (Presidente) - O julga-
mento deste feito foi adiado na Sessão do dia 18.10.2011, 
a pedido da Revisora, após o Relator negar provimento 
ao recurso. 

Com a palavra a Des.ª Vanessa Verdolim Hudson 
Andrade. 

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - 
Acompanho o eminente Relator. 

DES. ARMANDO FREIRE - De igual modo, nego 
provimento e acompanho o eminente Relator. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Consoante a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni 
acerca das teorias da ação e a posição do vigente Código 
de Processo Civil: 

A possibilidade jurídica do pedido, por fim, quer dizer que 
o autor não pode formular pedido juridicamente impossível. 
Pedido juridicamente impossível é aquele que não é viável, 
seja por estar expressamente proibido por uma norma, seja 
por estar obstaculizado pelo sistema jurídico. Como já foi 
lembrado, Liebman deixou essa categoria de lado, ao escrever 
a nova edição do seu Manuale, um pouco antes da apro-
vação do CPC de 1973. Liebman tomou esta posição quando 
se instituiu o divórcio na Itália, mediante a aprovação da Lei 
898, de 1º de dezembro de 1970. Como com a edição da 
nova lei não havia mais como se dizer que o divórcio era juri-
dicamente impossível, e esse era o seu exemplo de impossibi-
lidade jurídica do pedido, Liebman entendeu por bem aban-
donar tal categoria, a qual, também no direito brasileiro, não 
tem muita razão de ser, pois o exemplo dado pela doutrina 
para exemplificá-la, isto é, o da cobrança de dívida de jogo, 
certamente poderia ser pensado como ausência de interesse 
de agir (Curso de processo civil. Teoria geral do processo. São 
Paulo: RT, 2006, v. 1, p. 173/174).

Não obstante a discussão doutrinária entre a sobre-
vivência da impossibilidade jurídica do pedido de forma 
autônoma como condição da ação ou a sua fusão com 
o interesse de agir, percebe-se ser plenamente possível 
o pedido de declaração de usucapião de imóvel que 
tenha gravame em seu registro, pois a prescrição aqui-
sitiva caracteriza-se como forma originária de aqui-
sição da propriedade, liberando-a de quaisquer ônus e 
gravames sobre ela existentes após o transcurso do seu 
lapso temporal. 

Comentando a usucapião como modo originário 
de aquisição da propriedade, Francisco Eduardo Loureiro 
assim leciona: 

É modo originário de aquisição da propriedade, pois não 
há relação pessoal entre um precedente e um subsequente 
sujeito de direito. O direito do usucapiente não se funda sobre 
o direito do titular precedente, não constituindo este direito o 
pressuposto daquele, muito menos lhe determinando a exis-
tência, as qualidades e a extensão. São efeitos do fato da 
aquisição do título ser originário: não haver necessidade de 
recolhimento do imposto de transmissão quando do registro 
da sentença, com a ressalva, porém, que a negativa fiscal do 
IPTU dos últimos cinco anos deve ser apresentada; o título 
judicial ingressar no registro independentemente de registro 
anterior, ou seja, constituir exceção ao princípio da continui-
dade e mitigação ao princípio da especialidade registrária; 
os direitos reais limitados e eventuais defeitos que gravam ou 
viciam a propriedade não se transmitirem ao usucapiente; 
e, caso resolúvel a propriedade, o implemento da condição 
não resolver a propriedade plena adquirida pelo usucapiente; 
constituir esplêndido instrumento jurídico; sanar os vícios da 
propriedade defeituosa adquirida a título derivado (Código 
Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador 
César Peluso. 4. ed.  Barueri: Manole, 2010, p. 1.212). 

 Ou seja, caso seja julgado procedente o pedido 
de usucapião articulado na petição inicial, por óbvio, 
o gravame perderá seu valor, pois a propriedade do 

a prescrição aquisitiva caracteriza-se como forma origi-
nária de aquisição da propriedade, liberando-a de quais-
quer ônus e gravames sobre ela existentes após o trans-
curso do seu lapso temporal. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0713.11.005263-4/001 - 
Comarca de Viçosa - Apelantes: Maria Aparecida Moreira 
Soares, João Bosco Soares e sua mulher - Relator: DES. 
ÁLVARES CABRAL DA SILVA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2011. - Álvares 
Cabral da Silva - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - Adoto o relatório 
do juízo a quo, à f. 24, por representar fidedignamente os 
fatos ocorridos em primeira instância. 

Trata-se de apelação interposta por João Bosco 
Soares e Maria Aparecida Moreira Soares, às f. 27/30, 
contra decisão de f. 24/26, prolatada pelo MM. Juiz da 
2ª Vara Cível da Comarca de Viçosa, nos autos de “ação 
de usucapião” julgada extinta sem julgamento de mérito, 
nos termos do art. 267, VI, CPC. 

Em suas razões recursais, os apelantes pretendem a 
reforma do r. decisum a quo alegando, em síntese, que: 

[...] não obstante existir um impedimento judicial na matrícula 
do imóvel usucapiendo - f. 15-v. - datada de 09/05/2011, o 
que numa primeira análise consistiria impossibilidade jurídica, 
o certo é que, conforme relatado na inicial - itens ‘e’ e ‘d’ de 
f. 04 e 05 - mesmo antes daquele impedimento judicial deter-
minado pela Justiça do Trabalho, os apelantes já estavam no 
dito imóvel, possuindo-o com o animus de donos. 
[...] 
Portanto, salvo melhor juízo, a pretensão dos apelantes não 
é de impossibilidade de pedido, uma vez que eles agiram 
sempre de boa-fé e querem ver reconhecida sua posse mansa 
e pacífica no período compreendido entre a /quisição do 
imóvel, item ‘a’ de f. 02 até 27 (f. 15), que é quando a Justiça 
do Trabalho pela primeira vez interferiu naquela matrícula. 
A intenção dos apelantes é a de ver reconhecida sua posse 
no imóvel usucapiendo, pelo lapso temporal de 20 anos 
até a interferência da Justiça do Trabalho, que se deu em 
27/07/2004 (f. 15). 

Este é o breve relatório. 
Cinge-se o punctum saliens da pretensão recursal a 

caracterizar a possibilidade jurídica do pedido de decla-
ração da aquisição da propriedade imóvel por meio de 
usucapião de bem imóvel que se encontra gravado por 
decisão da Vara do Trabalho de Ponte Nova nos autos de 
n° 0061-2010-158-03-00-6. 
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imóvel é declarada com efeitos ex tunc (retroativos), 
sendo, portanto, plenamente possível o pedido e, assim, 
preenchidas as condições da ação. 

Este, inclusive, é o entendimento do col. Superior 
Tribunal de Justiça, verbi gratia: 

Direito civil. Usucapião. Sentença declaratória. Efeito ex tunc. 
Ônus real. Hipoteca constituída no curso da posse ad usuca-
pionem. Não-prevalecimento do gravame contra o usuca-
piente. 1. Consumada a prescrição aquisitiva, a titularidade 
do imóvel é concedida ao possuidor desde o início de sua 
posse, presentes os efeitos ex tunc da sentença declaratória, 
não havendo de prevalecer contra ele eventuais ônus consti-
tuídos, a partir de então, pelo anterior proprietário. 2. Recurso 
especial não-conhecido (REsp 716753/RS - Rel. Ministro 
João Otávio de Noronha - DJe de 12.04.2010). 

 Ex positis, dou provimento à apelação aviada para 
reconhecer a possibilidade jurídica do pedido e, por 
conseguinte, cassar a r. sentença de f. 24/26, determi-
nando o prosseguimento do feito na forma da lei. 

Custas, ex lege. 

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - De acordo 
com o Relator. 

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - De acordo com o 
Relator. 

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

Plano de Saúde - Parto de emergência - Risco 
de morte da mãe e do nascituro - Prazo de 

carência - Desconsideração - Tutela antecipada 
concedida para garantir o acesso do segurado 

aos tratamentos necessários - Dever de cobertura 
- Vida humana - Prevalência - Afastamento das 

cláusulas contratuais - Incidência do art. 12, 
inciso V, alínea c, da Lei nº 9.656/98 - 

Sentença mantida

Ementa: Apelação cível. Plano de saúde. Parto de emer-
gência. Carência. 

- Em situações de emergência, a defesa da vida humana 
prevalece sobre os meros interesses particulares comer-
ciais e, por este motivo, nos contratos de planos de saúde, 
afasta-se a incidência das cláusulas contratuais que esti-
pulam condições abusivas relativas à carência em casos 
de urgência e emergência. Exatamente por isso que o 
art. 12, V, c, da Lei 9656/98 prevê que o prazo máximo 
para fixar o período de carência é de 24 (vinte e quatro) 
horas em casos de urgência e emergência. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.10.009100-4/001 - 
Comarca de Teófilo Otoni - Apelante: Unimed Teófilo 
Otoni Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. - Apelada: 
Leonízia Viana dos Santos - Relator: DES. WAGNER 
WILSON FERREIRA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2011. - Wagner 
Wilson Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - Conheço 
dos recursos, porque presentes os requisitos de 
admissibilidade. 

Trata-se de recurso de apelação interposto por 
Unimed Teófilo Otoni Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª 
Vara Cível da Comarca de Teófilo Otoni, que, nos autos 
da ação ordinária de obrigação de fazer com pleito de 
antecipação de tutela ajuizada pela apelada, julgou 
procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora. 

Alegou a apelante que o plano de saúde garante 
atendimento ambulatorial para urgências resultantes de 
complicações na gravidez por 12 (doze) horas e que, 
ultrapassado este tempo, a paciente pode ser encami-
nhada ao atendimento pelo SUS ou assumir as despesas 
hospitalares em caráter particular. 

Argumentou que a cobertura assistencial durante os 
30 (trinta) dias após o parto para recém-nascido somente 
pode ser feita após o cumprimento de 300 (trezentos) dias 
de carência. 

Sustentou que a apelada e o recém-nascido não 
fazem jus aos procedimentos pleiteados na presente ação, 
ante a carência legal e contratual que deve ser respeitada, 
mesmo em situação de urgência, nos termos do art. 35 
da Lei 9.656/98 e da Resolução 13 do CONSU/ANS. 

Ao final, pediu provimento ao recurso. 
Contrarrazões às f. 207/212, pugnando pela manu-

tenção da sentença. 
É o relatório. 
Decido. 
Pleiteia o réu, ora apelante, que a sentença seja 

reformada, para que os pedidos formulados pela autora 
sejam julgados improcedentes. 

No entanto, razão não lhe assiste. 
Em primeiro lugar, entendo por bem ressaltar que, 

conforme entendimento já firmado, as cláusulas que esti-
pulam prazo de carência, por si sós, não são abusivas. 

No entanto, na situação específica dos casos de 
urgência e emergência, a jurisprudência é pacifica no 
sentido de que cláusulas contratuais que determinam um 
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período de carência para o usufruto dos serviços ofere-
cidos pelo plano de saúde são legítimas, desde que não 
iniba o acesso do segurado aos tratamentos necessários 
nessas situações (urgência e emergência). Confira: 

Vistos. 
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed - 
Porto Alegre Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão 
que inadmitiu recurso especial fundado na alínea a do 
permissivo constitucional, no qual se alega violação aos arts. 
535 do Código de Processo Civil e 35-C da Lei 9.656/93. O 
acórdão vergastado foi assim ementado (e-STJ fl. 210): 
Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Parto de urgência. 
Dever de cobertura. Caracterizada a urgência da realização 
do parto em razão da perda acentuada do líquido amniótico, 
impõe-se a cobertura contratual com a exigência apenas do 
prazo de carência de 24 horas estabelecido em lei. Descabe, 
por outro lado, a pretensão de limitação da cobertura às 
primeiras 12 horas de atendimento. Ausência de previsão 
legal a respeito. Impossibilidade, pois, de tal disposição 
constar em norma meramente regulamentadora. Sentença 
confirmada. Apelo desprovido (Agravo de Instrumento 
nº 1.215.800-RS (2009/0140209-9) - Relator : Ministro Aldir 
Passarinho Junior). 

O inconformismo não prospera. 
Inicialmente, quanto à assertiva de violação ao 

artigo 535 do CPC, sem razão o recorrente, haja vista 
que enfrentadas e fundamentadas todas as questões 
levantadas pela parte, porém em sentido contrário ao 
almejado. No mérito, melhor sorte não socorre a recor-
rente. Em julgamento de recursos semelhantes ao ora 
analisado, já me manifestei no sentido de que a cláu-
sula que fixa a carência para certos tratamentos de saúde, 
em si, não é abusiva, porquanto não se afigura desarra-
zoada a exigência de um período mínimo de contribuição 
e permanência no plano de saúde para que o contratante 
possa fruir de determinados benefícios. As condições 
são voluntariamente aceitas, os planos são inúmeros e 
oferecem variados serviços e níveis de assistência médica, 
tudo compatível com a contraprestação financeira acor-
dada e de conhecimento da pessoa que neles ingressa 
por livre escolha, salvo algum lapso ou vício existente no 
contrato. Todavia, a jurisprudência do STJ tem temperado 
a regra quando surjam casos de urgência de tratamento, 
em que o valor da vida humana se sobrepõe ao relevo 
comercial, além do que, em tais situações, a suposição 
é a de que, quando foi aceita a submissão à carência, 
a parte não imaginava que poderia padecer de um mal 
súbito. Nesse sentido: 

Civil e processual. Acórdão estadual. Nulidade não confi-
gurada. Plano de saúde. Carência. Tratamento de urgência. 
Recusa. Abusividade. CDC, art. 51, I. I. Não há nulidade do 
acórdão estadual que traz razões essenciais ao deslinde da 
controvérsia, apenas por conter conclusão adversa ao inte-
resse dos autores. II. Irrelevante a argumentação do especial 
acerca da natureza jurídica da instituição-ré, se esta circuns-
tância não constituiu fundamento da decisão. III. Lídima a 
cláusula de carência estabelecida em contrato voluntaria-
mente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, 

merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando 
se revela circunstância excepcional, constituída por neces-
sidade de tratamento de urgência decorrente de doença 
grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim 
maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente 
amparo à saúde e à vida. IV. Recurso especial conhecido em 
parte e provido (4ª Turma, REsp nº 466.667/SP, Rel. Min. 
Aldir Passarinho Junior, julgado em 27.11.2007, DJU de 
17.12.2007, p. 174). 

No caso dos autos, o acórdão relata o seguinte 
(e-STJ, f. 214): 

O caso era de urgência, significando cobertura obrigatória 
pela demandada e carência máxima de 24 horas. São notó-
rias as complicações decorrentes da perda de líquido amnió-
tico durante a gestação e a situação de risco está demons-
trada nos documentos juntados com a inicial, especialmente 
o atestado da f. 54. A par disso, essa questão restou incon-
teste e não veio aos autos prova de que a autora tivesse contri-
buído para o agravamento, ônus que cabia à demandada 
(art. 333, II, CPC). O sofrimento a que poderia ser exposto 
o bebê está evidente pela realização do parto apenas quatro 
dias antes do termo final de carência determinado pela ré 
(f. 46). Caso contrário, por certo seria aguardado o decurso 
desses poucos dias faltantes. Quanto à responsabilidade pela 
cobertura de urgência por apenas 12 horas (f. 84), trata-se 
de restrição abusiva porque inviabiliza a própria determi-
nação legal (cobertura obrigatória e carência de 24 horas). 
Em vista disso, a ré deverá reembolsar os valores despendidos 
pelo autor (R$3.400,00), importâncias que não foram impug-
nadas de forma específica ou discriminada e estão demons-
tradas às f. 56/57. [...] Em apoio à respeitável sentença e em 
justificação do meu voto, saliento ter restado suficientemente 
demonstrada a urgência na realização do parto da compa-
nheira do autor, consoante se depreende da declaração 
médica à folha 54 dos autos. Nessas condições particulares, 
torna-se inaplicável a cláusula, não propriamente por ser 
em si abusiva, mas pela sua aplicação de forma abusiva, 
em contraposição ao fim maior do contrato de assistência 
médica, que é o de amparar a vida e a saúde. Ante o exposto, 
nego provimento ao agravo. Publique-se (Brasília, DF, 17 de 
setembro de 2010, Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior, 
27/09/2010).  

Ementa: Indenização. Plano de saúde. Procedimento de 
emergência. Cesariana. Cobertura devida. Dano moral. 
Ocorrência. 1. Configurada a hipótese de emergência ou 
urgência no atendimento da paciente, que necessitava de 
imediata intervenção cirúrgica para o parto de gêmeos, 
a operadora do plano de saúde está obrigada a cobrir o 
procedimento solicitado pelo médico assistente, ainda que 
o fato ocorra durante o período de carência contratual. 2. 
Se o estado emocional da segurada, já prejudicado pela 
iminência da realização do ato cirúrgico, agravou-se com a 
negativa da seguradora em relação ao devido custeamento 
da cesariana, acolhe-se o pedido de dano moral (TJMG. Ap. 
nº 1.0024.07.459672-7/001 - Rel. Des. Guilherme Luciano 
Baeta Nunes. Data do julgamento: 29.04.2008).

Conforme análise dos autos, a situação de emer-
gência se configurou devido ao parto prematuro e ao 
sério risco de morte da mãe e do nascituro. Em situações 
como esta, a tutela da vida humana prevalece sobre os 
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Mandado de segurança - Internação em 
hospital psiquiátrico - Esquizofrenia paranoide - 
Transtornos mentais e comportamentais devido 

ao uso de múltiplas drogas - Relatório médico que 
atesta a necessidade de tratamento hospitalar 
- Risco para si e para terceiros - Direito à saúde 
- Lei 10.216/2001 - Inteligência - Perda de objeto 

- Inocorrência

Ementa: Mandado de segurança. Internação em hospital 
psiquiátrico. Esquizofrenia paranoide. Transtornos mentais 
e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas. 
Relatório médico que atesta a necessidade de tratamento 
hospitalar. Risco para si e para terceiros. Direito à saúde. 
Lei 10.216/2001.

- O Município deve promover o tratamento hospitalar 
necessário ao paciente portador de enfermidade mental 
que, nos termos do relatório médico, não apresentou 
resposta terapêutica favorável a outros tratamentos.

- Demonstrada, por relatório médico, a necessidade de 
internação do paciente portador de esquizofrenia para-
noide e transtornos mentais devido ao uso de múltiplas 
drogas, com risco para si e terceiros, cabível a concessão 
da segurança, considerando-se a previsão de inter-
nação da pessoa portadora de transtornos mentais na Lei 
nº 10.216/01.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0145.
10.012645-0/001 - Comarca de Juiz de Fora - 
Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública 
e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora - 
Apelante: Município de Juiz de Fora - Apelado: R.R.S., re-
presentado por sua mãe A.C.R.S. - Autoridades coatoras: 
Secretário Municipal de Saúde de Juiz de Fora, Prefeito 
Municipal de Juiz de Fora - Relatora: DES.ª SANDRA 
FONSECA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Maurício Barros, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 

interesses comerciais; por este motivo, afasta-se a inci-
dência das cláusulas contratuais de carência. 

A negativa da cobertura do plano de saúde em 
casos de urgência e emergência configura uma violação 
ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. 

É exatamente por isso que o art. 12, V, c, da Lei 
9.656/98 prevê que o prazo máximo para fixar o período 
de carência é de 24 (vinte e quatro) horas em casos de 
urgência e emergência. Portanto, é um dever da apelante 
fornecer o acesso aos tratamentos necessários sem as 
limitações constantes nas cláusulas contratuais à paciente 
(limite de horas de atendimento), mesmo que o fato acon-
teça durante o período de carência contratual. 

Em sendo assim, entendo por bem manter a 
sentença que julgou procedente o pedido inicial para 
condenar a ré a autorizar a internação e realização do 
parto da autora, garantindo-lhe o tratamento médico 
hospitalar necessário, inclusive ao recém-nascido, nos 
primeiros 30 (trinta) dias. 

Conclusão. 
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e 

mantenho incólume a sentença proferida. 
É como voto. 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - De 
acordo com o Relator. 

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Pedi vista 
dos autos na sessão passada para melhor analisar a 
matéria posta em julgamento. 

A proteção e garantia da saúde é dever do Estado. 
Por não prestá-las, os planos de saúde particulares foram 
criados para suplementá-las, suprindo de certa forma essa 
ausência estatal. Só que agora se tornou o contrário: a 
saúde pública virou alternativa e a particular obrigatória, 
porque cláusulas contratuais são excluídas do contrato 
obrigando os Planos ao atendimento que seria contratual, 
agora obrigatório. O Estado terceiriza a saúde e obriga 
o terceiro a cumprir o que deixou de fazer. Vemos isso 
nas privatizações das rodovias. O Estado recebe impostos 
para suas manutenções, não as faz, privatiza, e o usuário 
passa a pagar pedágio. Bis in idem. 

A Constituição Federal Brasileira garante, sim, a 
todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde 
à condição de direito fundamental, mas essa garantia 
obriga o Estado. 

Se se permite cláusula de carência nos contratos, 
há de sê-la absoluta. É o preço do contrato. E o cidadão 
sabe o que está contratando e por isso deve cobrar do 
Estado o que lhe é obrigado. E se houvesse administração 
honesta, criteriosa, sem desfalques, a saúde pública não 
seria um caos, porque os planos particulares não são. 
Se os planos de saúde particulares estão bem, poderia 
também estar a saúde pública. 

O mutualismo é que garante os planos de saúde 
suplementares e, se não for observado com rigidez, os 
demais mutuários saíram no prejuízo. 

Entretanto, mesmo não convencido, estou acompa-
nhando os votos antecedentes. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natu-
reza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formal-
mente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo 
único deste artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de trans-
torno mental:
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades; [...].

Como se vê, a pessoa portadora de transtornos 
mentais tem direito, assegurado por lei, ao melhor trata-
mento do sistema de saúde.

Interpretando-se o dispositivo legal com base no 
princípio da dignidade da pessoa humana, bem como 
o disposto no art. 196 da Constituição Federal, que 
consagra o direito à saúde como dever do Estado, depre-
ende-se que o Poder Público deve prover, de forma ampla, 
os recursos necessários à proteção da vida e da saúde do 
portador de transtornos mentais.

No caso dos autos, o impetrante instruiu o mandado 
de segurança com relatório médico, subscrito pelo médico 
psiquiatra Dr. Roberto Dimas Costa, CRM-MG 6220:

R.R.S., paciente internado nesta clínica desde 04.01.10, é 
portador de enfermidade mental, acarretando graves alte-
rações da [...] e do comportamento, com atos antissociais 
e agressividade, com risco para si e terceiros, necessitando 
de tratamento hospitalar, por tempo indeterminado, por não 
haver resposta terapêutica favorável que permita sua convi-
vência na sociedade. CID 10: F20.0 + F19.2 (f. 24).

O relatório médico de f. 50, subscrito pela médica 
do SUS, Dr.ª Andrea Matilde da Silva Castro, atesta:

R.R.S., 21ª. [...] Declaro para os devidos fins que o paciente 
acima é portador de distúrbio bipolar, usuário de drogas, com 
passado de várias internações psiquiátricas [...].

Como se vê, há indicação médica expressa no 
sentido de que o apelado, portador de esquizofrenia para-
noide e transtornos mentais e comportamentais devidos 
ao uso de múltiplas drogas, síndrome de dependência, 
necessita de internação, ressaltando o profissional do 
SUS que o paciente tem “passado de várias internações 
psiquiátricas”.

Cabe ao médico que acompanha o paciente 
identificar a possibilidade de tratamento com recursos 
extra-hospitalares, sendo certo que, no caso dos autos, a 
internação se justificava em razão do risco decorrente do 
comportamento agressivo e antissocial.

Note-se, na hipótese em análise, que o impetrante 
já esteve internado em razão de transtornos mentais e uso 
de drogas no ano de 2005, com entrada em 18.10.2005 
e alta em 17.11.2005:

[...] o adolescente R.R.S., internado na Casa de Saúde 
Esperança S.A. em 18.10.05, com diagnóstico F 19.5 - 
caracterizado por transtornos mentais e de comportamento 
devidos ao uso de múltiplas drogas e que, após trata-
mento psicofarmacológico, sairá de alta médica melhorada 

dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade 
de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E 
CONFIRMAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 1º de novembro de 2011. - Sandra 
Fonseca - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª SANDRA FONSECA - Trata-se de reexame 
necessário e recurso de apelação interposto da sentença 
proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública 
e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora, que 
concedeu a segurança pretendida por R.R.S. represen-
tado por A.C.R.S., em mandamus impetrado em face do 
Secretário de Saúde do Município de Juiz de Fora, para 
determinar que o apelado seja mantido internado, até 
conveniência médica.

Nas razões recursais, o apelante arguiu que, em 
razão do ofício expedido pela Clínica São Domingos S.A., 
que comunica a alta do paciente R.R.S., ocorreu a perda 
superveniente do objeto da demanda.

Ao final, requereu a extinção do feito, sem julga-
mento de mérito, em razão da perda do objeto.

Sem contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou às 

f. 109/112, opinando pela confirmação da sentença.
Conheço da apelação interposta, uma vez 

que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos 
de admissibilidade.

Passo à análise do recurso voluntário, visto que 
arguida prejudicial de mérito.

Recurso de apelação.
Perda do objeto.
Inicialmente, aprecio a alegação de perda do objeto 

levantada na apelação.
O apelante pugna pelo reconhecimento da perda 

de objeto em virtude do atendimento integral do pedido 
do autor.

Ocorre que deve ser analisado o mérito do 
mandamus para verificar se o ato administrativo impug-
nado padece ou não de ilegalidade.

A melhora noticiada por médico da clínica em que 
o impetrante estava internado não descaracteriza o inte-
resse da parte na confirmação da concessão da segu-
rança, sobretudo a se considerarem as evidências de que 
já passou por diversas internações, com recaídas.

Dessa forma, não há que se falar em perda do 
objeto, motivo pelo qual passo ao reexame necessário.

Reexame necessário.
Por ausência de preliminares nas informações pres-

tadas pela autoridade coatora, passo ao exame do mérito.
A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção 

e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais, determina em seu art. 2º, parágrafo único, 
inciso I:
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Ora, a Constituição da República já completou 
vinte anos de existência, tempo suficiente para o Poder 
Público em geral reorganizar os serviços e viabilizar a 
entrada de recursos para o atendimento essencial à saúde 
da população.

Nessa linha, as limitações formais e orçamentárias, 
ainda que relevantes, não têm o condão de restringir ou 
aniquilar a integralidade do direito ao acesso universal à 
saúde pela população carente.

Por fim, como a sentença determinou a manutenção 
da internação do impetrante até conveniência médica, 
não há que se falar em interferência no direito do profis-
sional de saúde em determinar o melhor tratamento para 
o apelado.

Nessa linha, deve ser mantida a sentença proferida 
pelo MM. Juízo a quo.

Conclusão.
Ante os fundamentos expostos, nego provimento ao 

recurso de apelação e, em reexame necessário, confirmo 
a sentença.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS e 
EDILSON FERNANDES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO 
RECURSO E CONFIRMARAM A SENTENÇA, NO 
REEXAME NECESSÁRIO.

. . .

17.11.2005 acompanhado de sua mãe A. que o apoiou 
durante este período.

Assim, evidenciada a gravidade do caso, bem como 
os efeitos maléficos causados pela patologia ao impe-
trante e à própria família, conforme consta na inicial.

Não se desconhece o novo modelo assistencial em 
saúde mental estabelecido pela Lei nº 12.216/2001, que 
prima pela inserção das pessoas acometidas de trans-
tornos mentais na sociedade e tratamento preferencial 
com recursos extra-hospitalares.

Contudo, havendo prescrição médica no sentido 
da necessidade de tratamento hospitalar, necessário o 
custeio pelo ente municipal.

A Lei nº 12.216/2001, no art. 4º, estabelece:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, 
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 
mostrarem insuficientes.
§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a 
reinserção social do paciente em seu meio.
§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado 
de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora 
de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assis-
tência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros 
[...].

No caso dos autos, o relatório médico atesta que o 
recorrido necessita de tratamento hospitalar, em razão da 
ausência de resposta favorável que permita a convivência 
na sociedade.

No documento de f. 52 dos autos em apenso, o 
psiquiatra Dr. Gustavo P. Dimas Costa, da Clínica São 
Domingos S.A., informa, em 15.12.2010, que foi dada 
alta ao impetrante, tendo em vista que “se encontra apto 
a voltar ao convívio social e familiar e realizar tratamento 
em nível ambulatorial”.

Como se vê, a finalidade da internação de reinserção 
do paciente em seu meio, prevista na Lei 10.216/2001, 
foi respeitada no caso dos autos. Contudo, posterior 
alta do impetrante não exclui a necessidade de trata-
mento hospitalar presente no momento da impetração do 
mandado de segurança.

Por fim, salienta-se que as restrições orçamentárias 
e a falta de recursos materiais e humanos para serem 
alocados na área da saúde não afastam a exigência de 
tratamento adequado ao portador de transtornos mentais, 
uma vez que a Carta Magna não previu quaisquer limita-
ções ao direito à saúde.

O Estado deve promover políticas sociais e econô-
micas com o escopo de garantir aos cidadãos o direito à 
saúde, constitucionalmente previsto.

Portanto, ainda que as questões orçamentárias e 
as restrições materiais sejam obstáculos à efetivação do 
direito à saúde, não socorre à Administração sua invo-
cação, porquanto se trata de imposição constitucional o 
atendimento à saúde da parte necessitada.

Direito das sucessões - Procedimento - 
Arrolamento sumário - Rito especial - Cálculo 

do ITCD - Discussão - Descabimento - 
Art. 1.034, caput e § 2º, do CPC - Inteligência - 

Processamento administrativo

Ementa: Apelação cível. Direito sucessório. Procedimento 
de arrolamento sumário. Rito especial. Discussão envol-
vendo cálculo do ITCD. Descabimento. Questionamento 
que deverá ser processado administrativamente. 
Partilha homologada.

- O procedimento de partilha amigável tem como obje-
tivo definir o que integrará o inventário e quem serão 
os herdeiros, além de estabelecer a parte dos bens que 
tocará a cada um deles.

- Descabida se revela a instauração, neste procedimento 
especial, de complexa discussão envolvendo valores de 
ITCD, a demandar perícia técnica especializada.

- Tal questionamento, nos termos do art. 1.034, caput 
e § 2º, do CPC, deverá ser proposto pela Fazenda em 
procedimento administrativo adequado.
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- Cabível a homologação da partilha, independente 
da exata definição do valor do ITCD a ser recolhido 
pelos herdeiros.

Recurso a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0417.09.012968-1/001 - 
Comarca de Mesquita - Apelante: Estado de Minas 
Gerais - Apelado: Espólio de José Pereira Lage, represen-
tado pela inventariante Lílian Assis Lage - Relatora: DES.ª 
ÁUREA BRASIL

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Manuel Saramago, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - Áurea 
Brasil - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ÁUREA BRASIL - Trata-se de recurso de 
apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais em 
face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 
Fábio Torres de Sousa (f. 109), titular da Vara Única da 
Comarca de Mesquita, que homologou por sentença a 
partilha de f. 63/67 e determinou a expedição do formal 
após comprobação de pagamento das custas.

O apelante requer a reforma da r. sentença, devol-
vendo-se os autos ao Juízo de primeiro grau, para que 
o apelado promova o pagamento integral do ITCD. 
Afirma que o formal de partilha somente poderia ser 
homologado se restasse comprovada a quitação inte-
gral do imposto, destacando, ainda, que foi instaurado 
processo administrativo, apurando como valor devido o 
equivalente a R$29.250,00 (vinte e nove mil duzentos 
e cinquenta reais), sendo recolhidos, in casu, somente 
R$12.083,44 (doze mil oitenta e três reais e quarenta e 
quatro centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Trata-se de procedimento de jurisdição volun-
tária para homologação de formal de partilha sob o rito 
sumário, tendo os herdeiros, pessoas maiores e capazes, 
se manifestado em conformidade com a proposta de 
divisão dos bens deixados pelo de cujus.

Intimada, a Fazenda Estadual manifestou-se no feito 
(f. 29), apontando o valor de R$ 29.250,00 (vinte e nove 
mil duzentos e cinquenta reais) a ser recolhido a título 
de ITCD.

Alegando abusividade no cálculo do Fisco, o 
espólio, às f. 30/33, pugnou por avaliação judicial dos 

bens, o que foi procedido, conforme determinação de 
f. 50.

As avaliações foram realizadas por oficiais de 
justiça, consoante se observa das certidões de f. 56 e 59, 
e, sobre os valores então aferidos, foi efetuado o recolhi-
mento do ITCD, cujo comprovante encontra-se anexado 
à f. 68, acompanhado de certidão negativa de débito 
emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas 
Gerais, com ressalva ao direito de constituição de novos 
créditos tributários, ainda não apurados ou lançados, 
incluídos aqueles relativos ao ITCD (f. 72).

Intimada, a Fazenda manifestou-se às f. 74/81, 
alegando que as avaliações deveriam seguir padrões 
técnicos da ABNT. Apontou, ainda, diversas omissões 
nos laudos.

Sobre as supostas falhas, os oficiais avaliadores 
apresentaram alguns esclarecimentos (f. 87/89 e 91/92), 
afirmando, ainda, tratar-se de matéria técnica, que envolve 
diversas especialidades como agrimensura, geologia e 
agronomia, importando análise em perícia qualificada.

Em 18.10.2010, foi aberta vista à Fazenda Pública, 
que, em cota lançada nos autos em 29.11.2010, também 
destacou a alta complexidade da matéria, pugnando pela 
dilação do prazo de manifestação por mais vinte dias 
(f. 97/97-v.).

O pedido foi deferido em 1º.02.2011 (f. 99), e, em 
15.03.2011 (f. 102), o Magistrado determinou expressa-
mente a abertura de vista à interessada (Fazenda Pública). 
Contudo, pelo que se infere dos autos, a Secretaria 
daquele Juízo não atendeu à aludida determinação, 
inexistindo certidão de publicação do despacho.

Na sequência, houve reiteração da ordem (f. 105), 
que, novamente, não veio a ser cumprida pela Secretaria. 
Esta, por sua vez, alheia às constantes omissões perpe-
tradas, certificou o preenchimento dos requisitos para 
homologação do formal de partilha amigável, e o ato 
veio a ser finalmente definido pelo MM. Juiz da causa, 
nos termos da sentença de f. 109.

Primeiramente, é imperioso destacar que houve 
recolhimento do ITDC por parte do espólio, tendo 
como referência o valor dos bens apontado pelos 
oficiais avaliadores.

O apelante, a toda vista, apresenta complexa 
discussão nos autos, cuja solução estaria a demandar 
perícia técnica especializada para apuração do montante 
dos bens inventariados, ensejando, assim, a retificação 
do valor recolhido a título de ITCD.

A discussão, nos moldes propostos pela Fazenda, 
não pode ser processada neste rito especial do arrola-
mento sumário, pois demanda alta indagação e depende 
de outras provas, consoante previsão expressa na parte 
final do art. 984 do CPC, verbis:

O juiz decidirá todas as questões de direito e também as ques-
tões de fato, quando este se achar provado por documento, 
só remetendo para os meios ordinários as que demandarem 
alta indagação ou dependerem de outras provas.
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ISS - Sociedades por cotas de responsabilidade 
limitada - Médicos - Caráter empresarial - 

Tributação - Inteligência do art. 9º, § 3º, do 
Decreto-lei nº 406/68 - Não incidência - 

Voto vencido

Ementa: Tributário. ISSQN. Sociedades por quotas de 
respon sabili dade limitada. Caráter empresarial. Tributação.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0313.10.021039-9/001 - 
Comarca de Ipatinga - Apelante: Município de Ipatinga 
- Apelada: Sofia Clínica Pediátrica S/C Ltda. - Relator: 
DES. AUDEBERT DELAGE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Almeida Melo, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da 
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM DAR 
PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2011. - 
Audebert Delage - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AUDEBERT DELAGE - Trata-se de apelação 
interposta pelo Município de Ipatinga em face da 
sentença de f. 119/12, que julgou procedente o pedido 
inicial, para declarar a inexistência de obrigação da 
autora em recolher o ISSQN com base em seu fatura-
mento mensal, devendo a tributação se dar conforme o 
disposto no art. 9º, § 3º, do DL nº 406/68. Condenou o 
réu a restituir à autora a importância de R$ 17.391,54 
(dezessete mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta 
e quatro centavos), corrigida pela Selic. Por fim, condenou 
o Município ao pagamento dos honorários advocatícios 
arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, 
isentando-o do pagamento das custas processuais, ante 
o disposto na Lei Estadual nº 14.939/03.

Alega o recorrente, às f. 126/135, que a sociedade 
teria natureza empresarial, não fazendo jus ao benefício 
previsto no art. 9º, § 3º, do DL nº 406/68.

Contrarrazões às f. 140/160.

Sobre o tema, destaco ainda a lição de Humberto 
Theodoro Júnior:

A finalidade do procedimento sucessório é definir os compo-
nentes do acerto hereditário e determinar quem são os 
herdeiros que recolherão a herança (inventário), bem como 
definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha) 
(Curso de direito processual civil. 31 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 230).

As questões próprias do processo de inventário 
restaram devidamente esclarecidas nos autos, havendo 
recolhimento do ITCD sobre o valor apontado pelos 
oficiais avaliadores, conforme já ressaltado.

A controvérsia envolvendo a exata valoração dos 
bens inventariados foi indevidamente levada a efeito 
nestes autos. Proposta a discussão pela Fazenda, deveria 
ter sido refutada imediatamente. O que se percebe é que 
a contenda prolongou-se desnecessariamente no feito, 
mas, ao final, a partilha foi homologada, independente-
mente da definição exata do valor do imposto de transfe-
rência a ser recolhido.

Dessarte, não há qualquer irregularidade a ser repa-
rada nesta via recursal, e a discussão acerca de eventual 
retificação do imposto deverá ser dirimida pela Fazenda 
Pública administrativamente, nos termos do art. 1.034, 
caput e § 2º, do CPC:

Art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apre-
ciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 
quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a 
transmissão da propriedade dos bens do espólio.

[...]

§ 2º O imposto de transmissão será objeto de lançamento 
administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não 
ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos 
bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

Sobre o tema já se manifestou esta egrégia Quinta 
Câmara Cível:

Apelação cível. Inventário processado sob a forma de arrola-
mento sumário. Isenção do recolhimento do ITCD. Questão a 
ser dirimida na esfera administrativa. Inteligência do disposto 
nos arts. 1.031 e 1.034, ambos do CPC. Precedentes. A 
interpretação sistemática do art. 1.031 e 1.034, ambos 
do CPC, permite concluir que, no processo de arrola-
mento sumário, não se admitem questionamentos acerca da 
quitação das taxas judiciárias e dos tributos incidentes sobre 
a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Cabe 
ao juiz, tão somente, apreciar o pedido de homologação 
da partilha, independentemente da quitação dos tributos 
(AC nº 1.0433.06.171595-2/001 - Relator: Des. Barros 
Levenhagem - j. em 06.08.2009).

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso apelatório.

Custas recursais, na forma da lei.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BAR  GADORES MANUEL SARAMAGO e BARROS 
LEVENHAGEN.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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sociedades constituídas sob a modalidade ‘limitadas’ desem-
penham atividade empresarial, uma vez que, nos contratos 
sociais, há, inclusive, disposição de como devem ser distri-
buídos os dividendos. Recurso especial improvido (REsp 
nº 867715/ES - 2ª Turma - Relator: Ministro Humberto 
Martins - j. em 07.11.2006).

Ora, pelas provas carreadas ao feito, vê-se que a 
recorrida é sociedade organizada de forma empresarial, 
o que torna evidente a impossibilidade de unipessoali-
dade. Logo, ela não se enquadra no art. 9º, §§ 1º e 3º, 
do Decreto-lei nº 406/68.

Ante tais considerações, dou provimento ao apelo 
para julgar improcedente o pedido inicial, restando inver-
tidos os ônus sucumbenciais.

Custas, ex lege.

DES. MOREIRA DINIZ - De acordo.

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Em seu voto, 
o eminente Relator, Desembargador Audebert Delage, 
deu provimento ao recurso, para julgar improcedente o 
pedido inicial, por entender que a apelada não pode se 
beneficiar da regra excepcional prevista no art. 9º, § 3º, 
do Decreto-lei nº 406/68, porque não há pessoalidade 
na prestação dos serviços.

Peço vênia a Sua Excelência, para dissentir de seu 
posicionamento, pelos motivos que passo a expor.

Para o deslinde da questão, necessária se faz a 
transcrição da legislação aplicável:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
[...]

§ 3º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 
25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados 
por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma 
do § 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, 
sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos 
termos da lei aplicável.

Observa-se que, para ser aplicado o disposto no 
art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº 406/68, deve se tratar de 
sociedade civil de profissionais liberais, que não possui 
caráter empresarial.

A previsão de bases de cálculo distintas para as 
sociedades de capital e de trabalho não apenas se justi-
fica, como também é exigida pelo próprio sistema cons-
titucional tributário, para se evitar ofensa ao princípio da 
isonomia e da capacidade contributiva.

Na hipótese que se analisa, como se nota às 
f. 43/48, o contrato social define a apelada como socie-
dade civil por cotas de responsabilidade limitada.

No caso dessa espécie de sociedade, emergem 
três elementos caracterizadores, quais sejam: ser cons-
tituída por contrato social, ter o nome sucedido pela 
palavra “Ltda.”, e ter em seu contrato social a definição 
da responsabilidade limitada à cota do capital social inte-
gralizada por cada um.

Deixo de remeter os autos à douta Procuradoria-Geral 
de Justiça, tendo em vista a desnecessidade de manifes-
tação ministerial em feitos dessa natureza.

Conheço do recurso, uma vez reunidos os pressu-
postos de sua admissibilidade.

O ISSQN é tributo de competência municipal 
(art. 156, III, da Constituição da República) e incide 
sobre a efetiva prestação de serviços. Todavia, os refe-
ridos serviços deverão constar em lei complementar, que 
também estabelecerá as normas gerais a respeito do fato 
gerador. O Decreto-lei nº 406/68, tido como lei comple-
mentar, regula, em seu art. 9º, § 3º, o caso de profis-
sionais que se congregam em sociedades civis e lhes dá 
tratamento benévolo.

Médicos, advogados, engenheiros, arquitetos e 
contadores, assim como classes afins destas, serão tribu-
tados pelos Municípios por meio de alíquotas fixas ou 
variáveis, individualmente; ou seja, o Fisco Municipal 
deverá fazer abstração da sociedade constituída por esses 
profissionais e tributá-los como indivíduos, segundo as 
alíquotas estabelecidas para trabalhadores autônomos.

Entretanto, para que isso ocorra, deve haver a 
uniprofissionalidade, vale dizer, os serviços devem ser 
prestados exclusivamente pelos profissionais da espe-
cialidade. Existindo escala empresarial, desaparece o 
caráter uniprofissional.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a apelada 
se organiza como empresa, o que já basta para que seja 
obrigada ao pagamento do ISSQN mensal, com base em 
sua receita bruta.

Em casos análogos, decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça:

Tributário e processual civil. ISS. Sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada. Clínica médica. Caráter empre-
sarial. Não comprovada caracterização como sociedade 
uniprofissional. Recurso especial. Ausência de prequestiona-
mento. Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Decisão 
recorrida consentânea com a orientação jurisdicional do STJ. 
Conhecimento parcial. Improvimento. - [...] É devido o ISS 
pelas sociedades profissionais quando estas assumem caráter 
empresarial. - As sociedades civis, para terem direito ao trata-
mento privilegiado previsto pelo art. 9º, § 3º, do Decreto-lei 
nº 406/68, têm que ser constituídas exclusivamente por 
médicos, ter objeto social a prestação de serviço especiali-
zado, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresa-
rial. Recurso conhecido e provido (AC no REsp nº 334.554/
ES - Primeira Turma - Relator: Ministro Garcia Vieira - j. em 
11.03.2002).

Sociedades civis. Médicos. ISS. Finalidade empresarial. Não 
incidência do § 3º do art. 9º do Decreto-lei nº 406/68. 1. 
A controvérsia limita-se a saber se a recorrente faz jus ao 
privilégio fiscal previsto no Decreto-lei nº 406/68, estando 
assentado na instância ordinária sua natureza empresarial. 
2. As sociedades de profissionais liberais, malgrado formadas 
exclusivamente por médicos, constituíram-se formalmente 
como sociedades empresariais, de modo que a simples 
presença deles não representa elemento hábil a desfigurar 
a natureza comercial da atividade exercida. 3. Conquanto o 
corpo de sócios seja formado exclusivamente por médicos, as 
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Nota-se, portanto, que os requisitos para a 
concessão do regime privilegiado do ISSQN foram obser-
vados pela apelada, que é composta por profissionais 
habilitados. Não há dúvida de que se trata de pessoas 
físicas, e, ainda, o objeto social definido no contrato 
social de f. 43-48 é relativo às atividades profissionais 
por eles desenvolvidas, ou seja,

Prestação de serviços médicos (clínica médica, pediatria), 
atividade ambulatorial com recursos para realização de 
procedimentos cirúrgicos, atividade com recursos para reali-
zação de exames complementares, clínicas e residências 
geriá tricas, assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos 
e convalescentes e aplicação de vacinas.

Assim, a sociedade por eles registrada tem natu-
reza de sociedade de pessoas e, por isso, goza do regime 
privilegiado do art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº 406/68.

Expõe esse entendimento o supracitado autor, na 
p. 381:

Suponha-se que certo número de profissionais habilitados 
para a mesma profissão (v.g., engenheiros), por descuido, 
açodamento, erro, constitua uma sociedade, tendo por objeto 
a assessoria técnica. Nada obstante, ao longo da sua exis-
tência, só tenham prestado serviços de engenharia. Estamos 
convencidos de que neste caso, a despeito do teor do objeto 
social, a sociedade merece tratamento diferenciado porque, 
como visto, o ISS incide sobre fatos e não sobre contratos.

Vejamos decisão do colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

ISSQN. Sociedade de profissionais. Sociedades por cotas de 
responsabilidade limitada. Médicos. Comerciante. Caráter 
empresarial. - É devido o ISSQN pelas sociedades profissio-
nais quando estas assumem caráter empresarial. As socie-
dades civis, para terem direito ao tratamento privilegiado 
previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº 406/68, têm que 
ser constituídas exclusivamente por médicos, ter por objeto 
social a prestação de serviço especializado, com responsabi-
lidade pessoal e sem caráter empresarial. Recurso improvido 
(STJ - 1ª Turma - REsp 158477/SC - Relator: Ministro Garcia 
Vieira - DJ de 08.06.1998).

Como se vê, o colendo Tribunal admite a aplicação 
do regime privilegiado sobre o qual dispõe o art. 9º, § 3º, 
do Decreto-lei nº 406/68, desde que preenchidos os 
requisitos anteriormente enumerados, os quais a apelada 
cumpre plenamente.

Nesse sentido, esta Câmara também já decidiu:

A sociedade uniprofissional, sem caráter empresarial, formada 
para a prestação de serviços especializados, com responsa-
bilidade pessoal, beneficia-se do tratamento diferenciado no 
pagamento do ISS, previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto-lei 
nº 406/68. Da Lei Complementar nº 116/03 não consta a 
revogação expressa do art. 9º do Decreto-lei 406/68, do 
qual foram somente revogados os arts. 8º, 10º, 11 e 12, e 
não há incompatibilidade entre normas anteriores e as novas 

No entanto, a natureza jurídica da sociedade limi-
tada é definida pela convenção entre as pessoas que 
a constituem.

Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho (Curso de 
direito comercial. São Paulo: Saraiva, v. 2, p. 363):

A sociedade limitada, ao contrário dos demais tipos, pode 
ser de pessoas ou de capital, de acordo com a vontade dos 
sócios. O contrato social define a natureza de cada limitada.
[...]
Conforme já assinalado anteriormente (cap. 16, item 3.1), 
há sociedades empresárias em que os atributos do sócio 
(vale dizer, seus valores, sua capacidade e disposição para o 
trabalho etc.) interferem na realização do objeto social. São, 
geralmente, sociedades de pequeno ou médio porte, cujo 
sucesso depende, basicamente, da competência e do caráter 
do empreendedor. A pessoa do sócio é importante para o 
bom desenvolvimento dos negócios sociais, e não apenas o 
aporte de recursos materiais que ele realiza. E há, de outro 
lado, sociedades empresárias para as quais os atributos dos 
seus membros são irrelevantes. Qualquer um, desde que se 
comprometa a investir determinado dinheiro na empresa, 
serve para sócio. Por evidente, essa marca se encontra, com 
maior facilidade, nos empreendimentos de maior vulto e 
complexidade. As sociedades em que os atributos dos sócios 
interferem na realização do objeto social são chamadas de 
pessoas; aquelas em que tais atributos não interferem são as 
de capital.

In casu, nota-se que não há especificação no 
contrato social acerca da natureza da sociedade e não se 
pode qualificá-la como empresária apenas pela análise 
da responsabilidade dos sócios.

Trata-se de sociedade composta por apenas duas 
pessoas (médicos), sendo, pois, uma sociedade de 
pequeno porte, em que os atributos pessoais dos sócios 
influem na realização do objeto social. Não há dúvida, 
após detida análise dos autos, de que a natureza da refe-
rida sociedade é de pessoas.

Sobre o tema, escreve Aires F. Barreto (ISS na 
Constituição e na lei, 2. ed. Ed. Dialética, p. 378-379):

Tenha-se sempre em mente que a Constituição, explicitada 
pela legislação de natureza complementar, protege, atri-
buindo-lhes tributação menos onerosa, apenas as socie-
dades em que profissionais habilitados para prestar a ativi-
dade constante do objeto social unem-se para a prestação de 
serviços inerentes àquela profissão. Em decorrência, a socie-
dade de profissionais para merecer o critério de tributação 
previsto no § 3º do art. 9º [DL 406/68] não pode se afastar 
do requisito da habilitação de quantos prestem serviços em 
nome daquela, sem embargo de assumirem responsabilidade 
pessoal, nos termos da lei aplicável.
É inelutável, ainda, que os sócios dessas sociedades sejam 
pessoas físicas. De fato não há como admitir que pessoas 
jurídicas possam ser habilitadas para determinada profissão.
Em resumo, temos por certo que o enquadramento das socie-
dades no preceito que prevê base de cálculo diversa do preço 
do serviço, exige que todos os sócios da sociedade estejam 
devidamente habilitados para o exercício da atividade corres-
pondente aos serviços da sociedade, ou porque exercem 
a mesma profissão ou porque exercem profissões afins. 
Ademais disso, que sejam pessoas físicas.
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(Número do processo: 1.0702.05.191924-0/002 - Relator: 
Des. Almeida Melo - Publicado em 07.03.06).

Direito Tributário. Mandado de segurança. ISSQN. Sociedade 
de profissionais liberais. Base de cálculo. Art. 146, III, a, 
CR/88. Art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº 406/68. Lei Municipal 
nº 6.810/94, de Belo Horizonte. - O ISSQN das socie-
dades de profissionais liberais, cuja prestação dos serviços 
especializados é exercida pelos próprios sócios, sob respon-
sabilidade pessoal, e sem caráter empresarial, é devido na 
forma prevista pelo § 3º do art. 9º do Decreto-lei nº 406/68, 
preceito recepcionado pela Constituição Federal. Cabe à lei 
complementar dispor sobre a base de cálculo dos impostos 
previstos na Constituição Federal, nos termos do art. 146, 
inciso III, a, da mesma Carta. Recurso conhecido e provido 
(Número do processo: 1.0000.00.231234-6/000 - Relator: 
Des. Célio César Paduani - Publicado em 05.06.02).

Dessa forma, motivos não há para que se modi-
fique a sentença primeva, que, acertadamente, julgou 
procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência 
de obrigação da autora em recolher o ISSQN com base 
em seu faturamento mensal, devendo a tributação se 
dar conforme o disposto no art. 9º, § 3º, do Decreto-lei 
nº 406/68, bem como determinou a restituição do valor 
pago em excesso a título de Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN.

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, ex lege.

Súmula - DERAM PROVIMENTO, VENCIDO 
O VOGAL.

. . .

Relação de consumo - Produtos duráveis - Veículo 
- Vício oculto - Direito de reclamar - Prazo - 

Contagem - Arts. 26 e 27 da Lei 8.078/90 do CDC 
- Inteligência - Conserto - Devolução - 
Novo defeito - Novo prazo decadencial

Ementa: Ação de rescisão c/c perdas e danos. Vício 
oculto. Veículo. Prazo de 90 dias. Reclamação dentro do 
prazo. Conserto. Devolução. Novo defeito. Novo prazo 
decadencial. Prescrição. Art. 26 do CDC. Não aplicação.

- A teor do art. 26 da Lei nº 8.078/90, tratando-
-se de produtos não duráveis, o direito de reclamar o 
vício caduca em 30 (trinta) dias, ao passo que, para os 
produtos duráveis, esse prazo é de 90 (noventa) dias.

- E por “direito de reclamar” entenda-se que é o direito de 
reclamar judicialmente, isto é, de ajuizar a ação contra o 
fornecedor do produto por vício de inadequação.

- Tratando-se de vício oculto, a contagem do prazo 
decadencial se inicia com a constatação do defeito de 
qualidade, renovando-se com o término da execução 
dos serviços.

- O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor limita-se 
às situações relativas à reparação pelos danos causados 
por fato do produto ou do serviço previstos nos arts. 12, 13 
e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que regulam 
especificamente a responsabilidade civil pela reparação 
dos danos causados pelo fornecedor aos consumidores 
em razão de defeitos relativos ao produto ou à prestação 
do serviço.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0045.08.022905-2/001 - 
Comarca de Caeté - Apelante: Delaney Walne Pinto 
- Apelado: Autovel Veículos Ltda. - Relator: DES. JOSÉ 
AFFONSO DA COSTA CÔRTES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NÃO PROVER.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - José 
Affonso da Costa Côrtes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES - 
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com 
indenização por perdas e danos, julgada extinta, nos 
termos do art. 269, I, do CPC, condenando o autor ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatí-
cios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensas na forma 
da lei.

Recorre o autor às f. 183/189, alegando que a 
decadência no CDC se refere ao prazo para que o consu-
midor efetue a reclamação junto ao fornecedor, o que foi 
devidamente feito.

Argumenta que o prazo do art. 26, II, do CDC é 
para que o consumidor proceda à reclamação, e não 
para ajuizar ação.

Aponta que o veículo foi adquirido em 29 de janeiro 
de 2007, ocorrendo a reclamação antes dos 90 (noventa) 
dias, sendo retificado o motor em 23.04.2008, e, desde 
então, o veículo não mais funcionou.

Assevera que a contranotificação da apelada à f. 25, 
em 24.03.2008, demonstra que não houve negativa no 
conserto, sendo ofertado, inclusive, o encaminhamento 
do veículo para outra oficina, não restando comprovado, 
nos autos, o pedido do réu para que o autor retornasse 
em 30 (trinta) dias.

Assegura que o prazo decadencial aplicável à 
espécie é o do art. 27 do CDC, que disciplina a pres-
crição nos casos de pretensão à reparação por danos 
causados aos consumidores por defeitos relativos ao 
produto ou prestação de serviço.

Pugna pelo provimento do recurso para cassar a 
sentença, sendo proferida nova decisão pelo Juízo a quo.

Sem contrarrazões.
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Pretende o autor a rescisão ou substituição do bem, 
bem como a condenação da ré ao pagamento de inde-
nização por danos morais, em decorrência de contrato 
firmado entre as partes.

Afirma que em 29.01.2007 adquiriu perante a 
empresa ré veículo da marca Peugeot, modelo 206 Soleil, 
ano 2001.

Informa que, após a aquisição, o veículo veio a 
apresentar defeitos, sendo enviado para conserto duas 
vezes, vindo a ter o motor retificado em 23.04.2007.

Afiança que, mesmo após o procedimento, o 
veículo lhe foi entregue sem funcionamento. Alega que 
despendeu o montante de R$ 2.178,76 para os consertos.

Alega, ainda, que o veículo se encontra no pátio 
da Oficina Bordeaux Veículos, aguardando ordem para 
conserto, no valor de R$ 13.714,60.

No que tange à decadência, dispõe o Código de 
Defesa do Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de 
fácil constatação caduca em:
I - [...];
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 
produtos duráveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir 
da entrega efetiva do produto ou do término da execução 
dos serviços.
§ 2° Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consu-
midor perante o fornecedor de produtos e serviços até a 
resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida 
de forma inequívoca;
II - (Vetado);
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se 
no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Assim, consoante se extrai do referido dispositivo 
legal, o instituto da decadência está sujeito a causas 
obstativas, dentre elas a reclamação comprovadamente 
formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 
produtos e serviços, até a resposta negativa correspon-
dente, que deve ser mantida de forma inequívoca.

No caso, verifica-se que a apelante adquiriu o 
veículo em 29.01.2007 e, após perceber a existência de 
alguns vícios no bem adquirido, enviou-o à concessionária 
para que fossem sanados. De acordo com o documento 
de f. 15/50, o término da execução dos serviços de repa-
ração do veículo ocorreu em abril de 2007, sendo devol-
vido ao autor em 07.05.2007, constatando-se, posterior-
mente, que os problemas não foram sanados.

O MM. Juiz a quo acolheu a prejudicial de deca-
dência do direito do autor, por entender que, na data 
em que o veículo foi devolvido ao autor, teve início novo 
prazo decadencial, uma vez que este retornou ao seu 
curso após a devolução do produto.

A respeito desta, tenho que realmente ocorreu.

A teor do art. 26 da Lei nº 8.078/90, tratando-se 
de produtos não duráveis, o direito de reclamar o vício 
caduca em 30 (trinta) dias, ao passo que, para os 
produtos duráveis, esse prazo é de 90 (noventa) dias.

E por “direito de reclamar” entenda-se que é o 
direito de reclamar judicialmente, isto é, de ajuizar a ação 
contra o fornecedor do produto por vício de inadequação.

A respeito do tema, Cláudia Lima Marques, ensina:

A norma do art. 26 não é de todo translúcida. No caput 
menciona a decadência do ‘direito de reclamar’, evitando 
falar da decadência do direito subjetivo, ou de prescrição da 
ação que protege tal direito de receber um produto adequado. 
Em seu § 2º, a norma do art. 26 dispõe que obstam a deca-
dência: ‘I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 
consumidor perante o fornecedor [...] até a resposta nega-
tiva [...]’. Ora, se a decadência fosse efetivamente do direito 
de reclamar, este já teria sido usado, exercitado como direito; 
logo, não poderia morrer, decair, caducar, como se queira. 
Parece-nos que a regra do art. 26 refere-se à decadência 
do direito ‘de reclamar’ judicialmente, isto é, decadência 
do direito à satisfação contratual perfeita, obstada por um 
vício de inadequação do produto ou serviço (Comentários 
ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2004, 
p. 369).

No caso dos autos, o automóvel em questão é 
um produto durável, que apresentou um vício oculto, 
logo o prazo decadencial aplicável é o de noventa dias, 
contados a partir do momento em que houve a devo-
lução do veículo retificado, visto que aplicável a hipótese 
prevista no § 1º do art. 26 do CDC.

No entanto, observa-se que, após a constatação da 
permanência dos vícios, o apelante não reclamou perante 
a apelada, vindo a proceder a reparos de revisão do 
veículo em 30.08.2007 (f. 16), o que, a toda evidencia, 
não guarda relação com o vício descrito na inicial.

Ademais, no caso em apreço, o prazo decadencial 
do apelante findou em 07.08.2007, momento no qual o 
recorrente não buscou a apelada para novo conserto, ou 
mesmo ajuizou o presente feito, que só veio a ser distri-
buído em 28.03.2008, ou seja, após o decurso de 11 
meses após a retificação do motor.

Importa ainda destacar que não há, nos autos, 
qualquer documento que comprove a reclamação do 
apelante junto à apelada, após a realização da retifi-
cação do motor, quanto à permanência do vício apre-
sentado em seu veículo, bem como da resposta nega-
tiva desta.

Dessarte, como o período compreendido entre a 
resposta negativa à reclamação do apelante e o ajuiza-
mento da demanda é superior a noventa dias, ocorreu a 
decadência do direito do apelante.

No que se refere à insurgência do apelante quanto 
à aplicação do art. 27 do CDC, esclareço, por oportuno, 
que o CDC estabelece o prazo de cinco anos para a pres-
crição do direito de ação, que tem por objeto a reparação 
de danos causados pelo fato do produto ou serviço.
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dever do Estado de indenizar os pais em virtude da morte 
prematura do filho.

- O recíproco dever alimentar entre ascendentes e descen-
dentes é consagrado no art. 1.696 do Código Civil, e, em 
função disso, a jurisprudência tem entendido que se deva 
considerar a expectativa de vida e de futura necessidade 
dos pais, para deferir pensionamento a estes pela morte 
de filhos menores.

- Na esteira de recente entendimento jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal, por se tratar de norma proces-
sual, a Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao 
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, aplica-se a todas as ações 
em curso, incluídas aquelas ajuizadas anteriormente à 
vigência daquela legislação especial.

Preliminar rejeitada, sentença parcialmente reformada, 
em reexame necessário, e recurso voluntário prejudicado.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0611.
07.025030-7/001 - Comarca de São Francisco - 
Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São 
Francisco - Apelante: Estado de Minas Gerais - Apelado: 
L.S.A.S. e outro - Relator: DES. EDGARD PENNA AMORIM

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Bitencourt Marcondes, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da 
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR E, NO 
REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A 
SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - Edgard 
Penna Amorim - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiu sustentação oral, pelos apelados, o Dr. 
Rosan de Sousa Amaral.

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Sr. Presidente, 
eminentes Pares, ilustre Procuradora de Justiça, ilustre 
advogado dos apelados, de quem ouvi, atentamente, a 
oração feita da tribuna e de quem recebi memorial, o 
qual também mereceu a minha atenção.

O meu voto é o seguinte: Trata-se de ação de inde-
nização ajuizada por C.P.A. e seu esposo L.S.A.S. em 
face do Estado de Minas Gerais, pretendendo a conde-
nação do requerido ao pagamento dos danos materiais e 
morais sofridos em decorrência da morte de seu filho [...], 
quando se encontrava em festa junina realizada na escola 
estadual em que era matriculado.

Adoto o relatório da sentença (f. 153/160), por 
fiel, e acrescento que o ilustre Juiz da 2ª Vara Cível da 

Morte de aluno em escola estadual - Realização 
de festa junina sem a devida segurança - Conduta 
omissiva do ente público - Responsabilidade civil 

- Obrigação de impedir o dano, preservando a 
integridade física do estudante - Descumprimento 

- Dano moral - Fixação - Caráter indenizatório e 
punitivo - Danos materiais - Art. 1.696 do Código 

Civil - Recíproco dever/direito alimentar entre 
ascendentes e descendentes - Expectativa de 
vida - Atualização da condenação - Art. 1º-F 
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009 - Precedentes do STF

Ementa: Administrativo. Constitucional. Ação de indeni-
zação. Morte de aluno em estabelecimento educacional. 
Responsabilidade civil do Estado. Negligência na segu-
rança. Deficiência do serviço público. Pensionamento 
mensal. Possibilidade. Atualização da condenação. Lei 
nº 11.960/2009. Aplicabilidade deste diploma em todas 
as ações em curso. Reforma parcial da sentença.

- A morte de estudante dentro do estabelecimento 
educacional, no qual se realizava evento festivo aberto 
ao público em geral, sem a devida segurança, gera o 

Assim, a aplicação da regra estabelecida no art. 27 
do Código de Defesa do Consumidor limita-se às situa-
ções relativas à reparação pelos danos causados por fato 
do produto ou do serviço previstos nos arts. 12, 13 e 14 
do Código de Defesa do Consumidor, que regulam espe-
cificamente a responsabilidade civil pela reparação dos 
danos causados pelo fornecedor aos consumidores em 
razão de defeitos relativos ao produto ou à prestação 
do serviço.

O art. 27 do mesmo diploma legal cuida somente 
das hipóteses em que estão presentes vícios de quali-
dade do produto por insegurança, ou seja, casos em que 
“o produto traz um vício intrínseco que potencializa um 
acidente de consumo, sujeitando-se o consumidor a um 
perigo eminente” (STJ - REsp 114473/RJ - Relator: Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJ de 05.05.1997).

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo intocada a r. sentença.

Custas, pelo apelante, suspensas na forma da lei.

DES. MAURÍLIO GABRIEL - De acordo com o Relator.

DES. TIBÚRCIO MARQUES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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o quantum indenizatório; h) na atualização da conde-
nação, deve ser observado o disposto no art. 1º-F 
da Lei nº 9.494/97, com nova redação dada pela Lei 
nº 11.960/09.

Contrarrazões às f. 179/184, pela manutenção 
do julgado.

Memorial apresentado pela apelante às f. 201/204, 
reforçando as alegações deduzidas no presente recurso.

Conheço da remessa necessária, presentes os pres-
supostos de admissibilidade.

Preliminar.
Afasto, de plano, a preliminar de falta de fundamen-

tação da sentença recorrida no que toca à condenação 
imposta a título de danos morais, pois, ao contrário do 
sustentado pelo apelante, da simples leitura do decisum 
constata-se o convencimento do ilustre Magistrado para 
fixar o quantum indenizatório em R$ 76.500,00 (setenta e 
seis mil e quinhentos reais).

Rejeito a preliminar.
Mérito.
Verifica-se da inicial que a pretensão dos autores 

é a condenação do requerido ao pagamento dos danos 
materiais e morais sofridos em decorrência da morte do 
filho [...] quando este se encontrava em festa junina reali-
zada na escola estadual em que era matriculado.

Em casos como este, no qual a postulação está 
baseada na conduta omissiva do ente público, aplica-se a 
teoria da responsabilidade subjetiva, consoante se colhe 
da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma ‘omissão’ 
do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou inefi-
cientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade 
‘subjetiva’. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logi-
camente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só 
cabe responsabilizá-lo caso esteja ‘obrigado a impedir’ o 
dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se ‘descumpriu 
dever legal’ que lhe impunha obstar ao evento lesivo (Curso 
de direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 871-872).

Assim, para decidir-se sobre a obrigação de inde-
nizar da Administração Pública cabe verificar se houve a 
conjugação dos três fatores indispensáveis à responsa-
bilização civil, a saber: a omissão do Estado de Minas 
Gerais, a efetiva ocorrência dos danos aos autores e a 
relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa 
do ente público. A propósito, leciona Caio Mário da 
Silva Pereira:

Em princípio, a responsabilidade civil pode ser definida como 
fez o nosso legislador de 1916: a obrigação de reparar o 
dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão volun-
tária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 
prejuízo a outrem (Código Civil, art. 159). Deste conceito 
extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, 
a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 
comportamento contrário a direito, por comissão ou omissão, 
sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito 
de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, 

Comarca de São Francisco julgou procedente a pretensão 
inicial, com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, julgo procedente 
a pretensão deduzida por C.P.A. e L.S.S. para:
condenar o réu ao pagamento de pensão mensal em favor 
dos autores no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, 
desde a data do óbito da vítima até o dia em que esta comple-
taria 25 (vinte e cinco) anos de idade, com incidência sobre 
as parcelas vencidas, de correção monetária pela tabela 
da Corregedoria de Justiça, a partir da data do vencimento 
de cada parcela, e juros de 1% ao mês a partir da citação; 
quanto às parcelas vincendas, incidirão juros e correção a 
partir da data de cada vencimento;
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos 
morais no valor de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e 
quinhentos reais), com incidência de juros de 1,0% (um por 
cento) e correção monetária, de acordo com a tabela da 
Corregedoria de Justiça, ambos a partir da data da publi-
cação da sentença.
O Estado é isento do pagamento das custas, por força do 
disposto no art. 10 da Lei Estadual nº 14.939, de 2003.
Tendo em vista a sucumbência da Fazenda Pública, condeno 
o réu nos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 
3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, 
levando-se em conta a complexidade da causa, o tempo 
despendido com o trabalho e o grau de zelo do profissional.
Determino que as parcelas da pensão que vencerem a partir 
do trânsito em julgado da sentença sejam pagas mediante 
inclusão dos autores na folha de pagamento do Estado 
de Minas Gerais, com fundamento no § 2º do art. 475-Q 
do CPC.
Esta demanda está sujeita ao duplo grau de jurisdição obri-
gatório, conforme preconiza o art. 475, I, do Código de 
Processo Civil. Com efeito, determino que, após o esco-
amento do prazo de impugnação recursal, com ou sem 
apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (sic, f. 159/160).

Inconformado, apela o Estado de Minas Gerais 
(f. 162/177), suscitando a preliminar de nulidade da 
sentença por falta de fundamentação na forma pela qual 
foi apurado o montante da condenação imposta a título 
de danos morais. No mérito, bate-se pela reforma da 
sentença com as seguintes alegações: a) não há provas 
quanto à responsabilidade do Estado, pois o local do fato 
é uma pequena vila, sem registros de índices desfavorá-
veis de violência, a ensejar uma fiscalização excessiva; 
b) os funcionários da escola não foram negligentes no 
socorro ao aluno; c) os tiros foram disparados por arma 
de fogo de terceiro que não fazia parte do quadro da 
escola; d) nem todos os cuidados que pudesse ter tomado 
evitariam a tragédia noticiada nos autos, tratando-se de 
caso fortuito; e) não está configurada a culpa adminis-
trativa a ensejar a indenização; f) é indevida a conde-
nação de danos materiais, por não haver prova de que a 
vítima contribuía com as despesas familiares; g) malgrado 
a dificuldade de se realizar defesa pontual no tocante à 
condenação por danos morais, haja vista a ausência de 
exposição das razões que motivaram o valor arbitrado a 
esse título, tem-se por inviável conferir caráter sanciona-
tório à reparação, além do que excessivamente fixado 
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anteriores, impõe-se a responsabilização do réu e, conse-
quentemente, a indenização em favor daqueles.

No tocante à fixação do dano moral pela perda 
do ente querido, devem-se considerar dados objetivos, 
como as condições econômicas do devedor e dos ofen-
didos, a suficiência dos meios para atenuar a dor dos 
lesados, substituindo-a por algum tipo de compensação, 
a repercussão do evento no meio social; e dados subje-
tivos, como o grau de dolo ou culpa do ofensor e a inten-
sidade do sofrimento do ofendido, aferível esta pelas liga-
ções com a vítima.

De fato, a doutrina tem entendido, com a chancela 
dos tribunais, que a reparação dos danos morais busca 
dois objetivos básicos:

1º) indenizar pecuniariamente o ofendido, alcançando-lhe a 
oportunidade de obter meios de amenizar a dor experimen-
tada em função da agressão moral, em um misto de compen-
sação e satisfação;
2º) punir o causador do dano moral, inibindo novos episó-
dios lesivos, nefastos ao convívio social (MATIELO, Fabrício Z. 
Dano moral, dano material e reparação. 3. ed. Porto Alegre: 
Sagra Luzzatto Editores, 1997, p. 55).

Assim, sopesados os fatos acima, tenho por razo-
ável o valor fixado em primeira instância, a título de repa-
ração pela dor sofrida pelos autores, em R$76.500,00 
(setenta e seis mil e quinhentos reais).

Quanto aos danos materiais advindos da morte 
prematura do filho dos autores, legítima a pretensão 
deduzida na inicial. Com efeito, o recíproco direito/dever 
alimentar entre ascendentes e descendentes é consa-
grado no art. 1.696 do Código Civil, e, em função disso, 
a jurisprudência tem entendido que se deva considerar 
a expectativa de vida e de futura necessidade dos pais, 
para deferir pensionamento a estes pela morte de filhos 
menores, mesmo de tenra idade. Nesse sentido:

Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Queda da 
janela do 3ª andar de escola infantil. Morte da criança. Dano 
moral aos pais e avós. Pensionamento mensal. Correção. [...]. 
2. O sofrimento pela morte de parente é disseminado pelo 
núcleo familiar, como em força centrífuga, atingindo cada um 
dos membros, em gradações diversas, o que deve ser levado 
em conta pelo magistrado para fins de arbitramento do valor 
da reparação do dano moral. [...] 5. No que se refere ao 
dano material, a orientação do STJ está consolidada no 
sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com 
pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo 
caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) 
anos, e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade 
em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 6. 
Recurso especial conhecido em parte e provido também em 
parte (STJ - REsp nº 1101213/RJ - 2ª Turma - Rel. Min. Castro 
Meira - DJe de 27.04.2009).

Para os fins do presente julgamento, importa consi-
derar que a vítima era um adolescente, com idade de 16 
(dezesseis) anos, que auxiliava os pais no trabalho rural 
(cf. testemunha ouvida à f. 139). Não tivesse ocorrido 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, 
seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patri-
monial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabe-
lecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de 
forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antiju-
rídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 
comportamento contrário a direito não teria havido o aten-
tado ao bem jurídico (Instituições de direito civil. 12. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1991, v. 1, p. 184).

Da análise dos autos, vê-se estarem reunidos todos 
os elementos caracterizadores da responsabilidade civil 
do requerido. Com efeito, é incontroverso que o filho dos 
autores foi assassinado dentro da escola, bem como o 
dano moral sofrido pela perda.

Em que pese a insistência do apelado em negar a 
prática de qualquer omissão e em imputar toda a culpa 
a terceiro que não tinha qualquer vínculo com a escola, 
tenho que a responsabilidade pelo evento que culminou 
com a morte prematura do filho dos autores só pode ser 
atribuída ao Estado de Minas Gerais, pois aquele insti-
tuto educacional realizou festa junina - na qual o menor 
foi assassinado - sem a devida segurança, com portas 
abertas a pessoas estranhas ao educandário.

In casu, ao realizar o evento, mesmo sem a presença 
da Polícia Militar - que solicitara (cf. ofício de f. 12) - ou 
mesmo de segurança particular contratada, ou seja, cons-
ciente da necessidade da presença de agentes que possi-
bilitassem tranquilidade à festa realizada no pequeno 
povoado, assumiu a escola os riscos daí resultantes. Bem 
o asseverou o ilustre Juiz a quo:

O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos 
estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave 
compromisso de velar pela preservação de sua integridade 
física, devendo empregar todos os meios necessários ao inte-
gral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir 
em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados 
ao aluno.
A obrigação governamental de preservar a intangibilidade 
física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto 
do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável 
do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção 
efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda 
imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de 
ensino. Descumprida essa obrigação e vulnerada a integri-
dade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do 
Poder Público pelos danos causados a quem, no momento 
do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção 
das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as 
situações que descaracterizam o nexo de causalidade mate-
rial entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos 
agentes públicos.
Não há, por outro lado, qualquer demonstração de ocor-
rência de caso fortuito, de força maior, ou de culpa exclusiva 
ou concorrente da vítima para o evento que resultou na sua 
morte (sic, f. 156/157).

Portanto, evidenciados a conduta omissiva do 
Estado, o dano moral advindo da morte prematura do filho 
dos autores e o nexo de causalidade entre os elementos 
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na petição inicial e no recurso de apelação, vêm pedindo o 
pensionamento ‘até a data em que o menor completaria 65 
(sessenta e cinco) anos de vida’. 3. Nesse contexto, forçosa 
a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de decla-
ração para se suprimir o entendimento manifestado nos itens 
5 e 6 da ementa do acórdão ora embargado e, fazendo valer 
a jurisprudência do STJ, reconhecer que os autores têm direito 
à pensão de 2/3 do salário mínimo, no período em que o 
menor falecido teria entre 16 e 25 anos, e, após esse período, 
no valor de 1/3 do salário mínimo até o momento em que 
o falecido completaria 65 anos de idade. 4. Embargos de 
declaração acolhidos (STJ - EDcl no REsp nº 1094525/SP - 1ª 
Turma - Rel. Min. Benedito Gonçalves - DJe de 03.08.2010).

Por sua vez, no que toca à atualização da conde-
nação, a sentença merece reparos. Com efeito, recen-
temente, as 1ª e 2ª Turmas do excelso Supremo Tribunal 
Federal, contrariamente à jurisprudência consolidada no 
colendo Superior Tribunal de Justiça, firmaram o enten-
dimento de que a nova redação do art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960, de 30.06.09, por 
se tratar de norma processual, incide em todas as ações 
em curso, incluídas aquelas ajuizadas anteriormente à 
vigência desta legislação especial.

Por sua vez, em 17.06.2011, nos autos Agravo 
de Instrumento nº 842063, o excelso Supremo Tribunal 
reconheceu a existência de repercussão geral da questão 
constitucional relativamente à aplicabilidade imediata 
do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração dada pela 
Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em 
relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor, 
e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre 
a matéria.

Assim, acolho a pretensão deduzida pelo réu, no 
sentido de que a atualização da condenação seja nos 
termos da art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova 
redação dada pela Lei nº 11.960, de 30.06.09.

Pelo exposto, em reexame necessário, reformo 
parcialmente a sentença, para determinar que a atuali-
zação da condenação se faça nos termos do art. 1º-F 
da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei 
nº 11.960, de 30.06.09, prejudicado o recurso voluntário.

Custas recursais, na forma da lei.

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - 
De acordo.

DES. VIEIRA DE BRITO - De acordo.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO REE -
XAME NECESSÁRIO, REFORMARAM PARCIALMENTE A 
SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .

sua morte, a expectativa concreta era de que, a médio e 
longo prazo, a vítima seria o suporte e arrimo dos pais, 
realidade brasileira nas famílias de baixa renda, como a 
ora composta pelos autores.

Quanto ao valor do encargo e ao período de sua 
duração, a fixação há de ser a mais satisfatória possível, 
de modo a reproduzir a situação existente se vivo fora 
o pensionante, o que foi devidamente aquilatado pelo 
ilustre Juiz de primeiro grau, estando, ainda, em confor-
midade com jurisprudência pacífica do colendo Superior 
Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

[...] II. Devido o ressarcimento a título de danos morais, pela 
dor sofrida com a perda do ente querido por seus pais, bem 
assim a indenização por danos materiais, no pressuposto 
de que, em se tratando de família humilde, a filha extinta 
iria colaborar com a manutenção do lar onde residia com 
sua família. III. Pensão fixada em dois terços (2/3) do salário 
mínimo, reduzida a 1/3 (um terço) a partir da data em que a 
vítima atingiria 25 anos, quando, pela presunção, constituiria 
nova família, até a longevidade provável prevista em tabela 
expedida pela Previdência Social, se até lá vivo estiver o pai. 
IV. ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, 
em caso de responsabilidade extracontratual’ (Súmula 
nº 54-STJ) (REsp 278.885/SP - 4ª Turma - Rel. Min. Aldir 
Passarinho Júnior - unânime - j. em 22.03.01 - publ. no DJU 
de 11.06.01).

Civil. Processual civil. Recurso especial. Danos materiais e 
morais. Atropelamento e morte de filho menor. Pensionamento 
devido aos pais do de cujus. Constituição de capital. Juros 
de mora. Súmula 54/STJ. Dano moral. Valor arbitrado. 
Razoabilidade. Manutenção [...]. 2. Conforme jurisprudência 
firmada nesta Corte, ‘é devido o pagamento por dano mate-
rial aos pais de família de baixa renda, em decorrência de 
morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, independen-
temente do exercício de trabalho remunerado pela vítima’. 
Precedentes. 3. In casu, pensionamento mensal devido aos 
pais, pela morte do filho menor, causado por coletivo da 
empresa recorrida, em valores equivalentes a 2/3 do salário 
mínimo, dos 14 até 25 anos de idade da vítima, reduzido, 
então, para 1/3 até a data em que de cujus completaria 65 
anos. Precedentes desta Corte [...]. 7. Recurso parcialmente 
conhecido e, nesta parte, provido (STJ - REsp nº 872084/RJ 
- 4ª Turma - Rel. Min. Jorge Scartezzini - j. em 21.11.2006).

Administrativo e processual civil. Embargos de declaração no 
recurso especial. Responsabilidade civil do Estado. Queda em 
buraco. Ação de indenização. Acidente que causou morte de 
filho menor dos recorrentes. Extensão do período de pensão 
por danos materiais. 1/3 de salário mínimo até a idade em 
que os pais completem 65 anos, conforme pedido recursal. 
Alegação de erro material. Plausibilidade. 1. Os embargos 
de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional 
padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante 
dispõe o art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a 
ocorrência de erro material. 2. E, no caso dos autos, deve-se 
reconhecer que o entendimento manifestado no julgado ora 
embargado decorre de erro material constante da petição do 
recurso especial, pois, conquanto se constate o pedido de 
‘ampliação do período de incidência do pensionamento defe-
rido para que o mesmo perdure até a idade de 65 (sessenta e 
cinco) anos dos genitores da vítima’, nota-se que os autores, 
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Condomínio - Construção e locação de área 
comum - Ausência de autorização dos demais 
condôminos - Demolição da obra e rescisão do 

contrato de locação - Arts. 1.314 e 1.335, II, 
do Código Civil - Aplicação - Cerceamento de 

defesa - Inocorrência - Prova pericial suficiente 
- Prova testemunhal dispensável - Incidência e 

inteligência do art. 400, II, do CPC

Ementa: Apelação cível. Ação cominatória. Cerceamento 
de defesa. Preliminar afastada. Construção e locação de 
área comum do condomínio. Ausência de autorização 
dos demais condôminos. Demolição da obra e rescisão 
do contrato de locação. 

- Considerando que o magistrado é o destinatário da 
prova e assim entendendo o juízo que as provas reali-
zadas no feito se mostravam suficientes para o julgamento 
da ação, não há que se falar em cerceamento de defesa. 

- Conforme o disposto no parágrafo único do art. 1.314 
do CCB, nenhum dos condôminos pode alterar a desti-
nação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo 
dela a estranhos sem o consentimento dos outros. Assim, 
merece ser mantido o entendimento proferido pelo Juízo 
monocrático. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0210.06.033067-2/002 - 
Comarca de Pedro Leopoldo - Apelantes: Omar Cícero 
Félix e outros - Apelados: Cíntia Gomes Costa e outro 
- Relator: DES. VALDEZ LEITE MACHADO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Valdez Leite Machado, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da 
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR 
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2011. - Valdez 
Leite Machado - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto contra a sentença de 
f. 279/280, de lavra do MM. Juiz da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Pedro Leopoldo, proferida nos autos de uma 
ação cominatória manejada por Cíntia Gomes Costa e 
outro em face de Omar Cícero Félix e outros, que julgou 
procedente o pedido inicial para: a) condenar os réus 
a procederem à demolição da construção da lavan-
deria existente nos fundos da loja nº 04, no prazo de 
10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$100,00; 

b) determinar a rescisão do contrato de locação da área 
utilizada para garagem, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de multa diária de R$100,00. 

Consubstanciando seu inconformismo nas razões 
de f. 281/287, buscam os apelantes a reforma do r. 
decisum, arguindo, preliminarmente, cerceamento de 
defesa. No mérito, afirmaram que os recorridos tinham 
conhecimento de que a área da garagem e da lavan-
deria lhes pertencia, já que sempre pediam autorização 
para utilizá-las. 

Disseram que anexaram declaração do construtor 
sobre a redução das áreas relativas às lojas pertencentes 
aos apelados. Sustentaram que a convenção de condo-
mínio foi registrada depois da aquisição do imóvel. 

Os apelados, devidamente intimados, apresen-
taram contrarrazões às f. 292/303, batendo-se pela 
manutenção da sentença. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se mani-
festou à f. 315-v., ratificando o parecer de f. 134/140, 
no sentido de rejeição da preliminar de cerceamento de 
defesa e desprovimento do recurso. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso. 

Inicialmente, analisando a preliminar relativa à nuli-
dade da sentença por cerceamento de defesa, verifico 
que razão não assiste aos apelantes. 

No que tange à perícia, ao contrário do que afir-
maram os recorrentes, constata-se dos autos que tal 
prova possui dados suficientes para serem aferidos pelo 
julgador quando da análise da prova e, por conse-
quência, do mérito da causa. 

A esse respeito: 

Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Reconhecimento. 
Pedido de nova perícia. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 
- 1. Restando omisso o acórdão quanto à alegação de 
cerceamento de defesa, constante no agravo retido reite-
rado na apelação, há que se reconhecer o vício apontado. 
2. Contudo, mostrando-se o laudo pericial suficiente para 
o esclarecimento das questões debatidas, não há que se 
modificar decisão que indeferiu o pedido de realização de 
nova perícia, inexistindo cerceamento de defesa. Embargos 
de declaração desprovidos (TJRS, ED nº 70027094416, 9ª 
Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi, j. em 
19.11.2008). 

Quanto à prova testemunhal, considerando que o 
magistrado é o destinatário da prova e assim entendendo 
o juízo que as provas realizadas no feito se mostravam 
suficientes para o julgamento da ação, não há que se 
falar em cerceamento de defesa. Ademais, o CPC, em 
seu artigo 400, inciso II, faculta ao juiz indeferir a prova 
oral relativamente aos fatos quando “só por documento 
ou por exame pericial puderem ser provados”. 

Dessa forma, afasto a preliminar. 
Adentrando ao mérito, observo que os autores ajui-

zaram a presente ação afirmando que os requeridos 
construíram uma lavanderia na área externa pertencente 
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Ação civil pública - Ato de improbidade 
administrativa - Liminar - Indisponibilidade de 
bens - Art. 7º da Lei 8.429/92 - Ausência de 

requisitos

Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa. Liminar. Indisponibilidade 
de bens. Art. 7º da Lei 8.429/92. Ausência dos requisitos. 
Decisão reformada.

- A indisponibilidade dos bens do agente público por ato 
de improbidade administrativa (art. 7º da Lei 8.429/92) 
deve ser decretada quando constatada a presença dos 
requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.

- O periculum in mora não decorre do simples ajuiza-
mento da ação de improbidade administrativa, mas da 
demonstração do efetivo dano ao erário ou suposto enri-
quecimento ilícito, bem ainda da iminente possibilidade 

ao condomínio, além de terem se apropriado de área 
comum da garagem, locando-a a terceiro. 

Por sua vez, os réus aduziram em sua contestação 
que tanto a vaga de garagem quanto a área da lavan-
deria se encontravam incluídas no contrato de compra e 
venda através do qual adquiriram o imóvel. 

Todavia, não merece prosperar o argumento de que 
as melhorias realizadas teriam sido construídas dentro de 
sua área privativa e que as áreas seriam individualizadas 
e autônomas, porquanto da análise dos elementos proba-
tórios presentes nos autos vislumbra-se tratar de área 
comum, o que inviabiliza qualquer divisão sem a concor-
dância dos demais condôminos. 

Da prova pericial se extrai que todas as lojas e os 
apartamentos pertencentes ao condomínio foram divi-
didos igualmente: 

Portanto, as áreas de aproximadamente 20,00m² atrás de 
cada loja (áreas indicadas no croqui do item 2.1 do laudo 
pericial como ‘Área não delimitada por alvenaria’), inicial-
mente foram destinadas às lojas, ou seja, a loja 1 possuía 
uma área de 50,00m² delimitados por alvenaria, bem como 
20,00m² não delimitados por alvenaria, mas imediatamente 
atrás da loja, o mesmo se repetindo para as lojas 2, 3, 4, 5, 
e 6 (f. 259). 

Na convenção de condomínio também consta 
divisão igual de todas as unidades do condomínio 
(f. 09/10). 

Entretanto, os requeridos têm feito uso de área 
maior do que aquela que lhes pertence, conforme se 
nota do quadro em que foi feita a medição dos imóveis 
(f. 219). 

Afora isso, a prova pericial foi clara quando da sua 
conclusão no sentido de que: “lojas 1 e 2 adaptadas para 
residência estão utilizando área descoberta e comum do 
prédio” (f. 218). 

Assim, merece ser mantido o entendimento profe-
rido pelo Juízo monocrático, a fim de que os apelantes 
procedam à demolição da obra irregularmente construída 
em área comum pertencente ao condomínio, além do 
desfazimento do contrato de locação que tem por objeto 
área comum ao condomínio, porquanto não há que se 
cogitar da hipótese de divisão dos imóveis de modo unila-
teral, tendo a matrícula demonstrado que estes fazem 
parte de um todo maior. 

A título de ilustração, colaciono os seguintes 
julgados: 

Apelação cível. Condomínio. Ação de reintegração de posse 
cumulada com desfazimento de obra realizada por condô-
mino, área de uso comum. Construção, pelos demandados, 
de parede de alvenaria, colocação de porta de madeira, 
avanço de grade em área de uso comum do condomínio. 
Impossibilidade. Ausência de concordância dos demais 
condôminos para a realização da dita obra, conforme se 
infere do conjunto probatório acostado e produzido nos autos. 
Garantia do princípio da isonomia aos condôminos, assegu-
rando-lhes o uso e a circulação na área comum, bem como 
a ventilação e iluminação da área litigiosa. Apelo desprovido 

(TJRS, AC nº 70015403520, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Glênio José Wasserstein Hekman, j. em 14.06.2006). 

Demolitória. Condomínio. Acessões edificadas em área 
de uso comum do edifício. Acessões edificadas no terreno 
onde foi erguido o prédio. Área de uso comum do edifício. 
Realização de obras. Necessidade de aprovação dos demais 
condôminos. Arts. 1º e 3º, Lei 4.591/64. Arts. 1.331 e 
1.342, CCB/2002. Ação procedente. Negaram provimento 
(TJRS, AC nº 70033780404, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Carlos Rafael dos Santos Júnior, j. em 09.03.2010). 

Como se vê, os apelantes incorporaram área de 
uso comum do condomínio à sua unidade autônoma, o 
que se inviabiliza, conforme preceitua o art. 1.335, II, do 
CCB, sendo vedado ao condômino embaraçar o uso das 
partes comuns. 

Cabe destacar, ainda, que, mesmo que a utilização 
da área de uso comum por parte dos recorrentes não 
tenha ocasionado prejuízos, deve ser ponderado o fato 
de que a obra edificada não foi adequadamente regu-
lamentada e aceita pelos demais condôminos, ocor-
rendo, assim, afronta ao disposto no parágrafo único do 
art. 1.314 do CCB, que dispõe que nenhum dos condô-
minos pode alterar a destinação da coisa comum, nem 
dar posse, uso ou gozo dela a estranhos sem o consenti-
mento dos outros. 

Diante do exposto, afasto a preliminar e nego provi-
mento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau. 

Custas recursais, pelos apelantes. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EVANGELINA CASTILHO DUARTE e 
ANTÔNIO DE PÁDUA. 

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E NEGA-
RAM PROVIMENTO.

. . .
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mora, porquanto é possível que as importâncias atinjam 
relevante parte dos patrimônios dos recorridos e, possivel-
mente, o insucesso da tutela definitiva pleiteada.

Às f. 530/532-TJ, indeferi pedido de concessão do 
efeito suspensivo ao recurso.

Em contraminuta, f. 541/544-TJ, manifestaram-se 
os agravantes pelo não conhecimento do recurso, por 
intempestivo. No mérito, por seu improvimento.

O MM. Juiz singular, à f. 537-TJ, informou que a 
decisão foi mantida e que foi cumprido o disposto no 
art. 526 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, às f. 574/580-TJ, 
opinou pelo não provimento do recurso.

Preliminar: Intempestividade recursal.
Aduzem os agravados que o recurso não deve ser 

conhecido, visto que intempestivo.
Sem razão, contudo.
Nos termos do art. 83 do CPC, deve o membro 

do Ministério Público ser intimado de todos os atos do 
processo, sendo expresso o art. 41, inciso IV, da Lei n° 
8.625/93, no sentido de que:

Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério 
Público, no exercício de sua função, além de outras previstas 
na Lei Orgânica;
[...]
IV - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau 
de jurisdição, através da entrega dos autos com vista;
[...].

Todavia, no caso dos autos, lamentavelmente, a 
intimação do Ministério Público somente foi aperfei-
çoada nos termos da legislação supra em 31.05.2011 
(f. 113-verso), isto é, aproximadamente um ano e quatro 
meses de sua prolação.

Dessa feita, considerando-se a contagem do prazo 
recursal de 10 (dez) dias em dobro, nos termos do 
art. 188 do CPC, o recurso interposto em 17.06.2011 
é tempestivo.

Rejeito a preliminar.
Presentes os demais pressupostos de admissibili-

dade, conheço do recurso.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia em verificar o acerta-

mento da decisão de primeira instância que indeferiu o 
pedido de indisponibilidade dos bens dos agravados, 
por não vislumbrar notícia de dilapidação do patrimônio 
dos requeridos.

Extrai-se dos autos que a aludida ação civil pública 
foi ajuizada para apurar supostos atos de improbidade 
administrativa praticados pelo agravante, Jair Pereira 
Costa, então Prefeito Municipal; pelo Coordenador de 
Planejamento Urbano, Fernando Cezário Bento; pelo 
Diretor do Departamento de Compras, Daniel Martins 
Gomes, os quais, durante o exercício financeiro de 
2000, celebraram contratos com objetos semelhantes 
- aquisição de material para construção e/ou reforma 

de dilapidação do patrimônio que impossibilite o ressar-
cimento aos cofres públicos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0054.09.
036965-0/001 - Comarca de Barão de Cocais - 
Agravante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Agravados: Jair Pereira Costa e outro; Milton de Souza; 
Adriana Aparecida de Souza - Relator: DES. AFRÂNIO 
VILELA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Roney Oliveira, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da 
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2011. - Afrânio 
Vilela - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AFRÂNIO VILELA - Em análise, agravo de 
instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais, contra a r. decisão em cópia às f. 37-39-
TJ, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens 
dos agravados, por não vislumbrar notícia de dilapi-
dação do patrimônio dos requeridos, nos autos da ação 
civil pública manejada em desfavor de Jair Pereira Costa, 
Fernando Cezário Bento, Daniel Martins Gomes, José 
Francisco da Silva, Vera Lúcia Siqueira Ferreira, Adriana 
Aparecida de Souza e Milton de Souza.

O agravante argumenta, em síntese, que a decisão 
combatida deve ser reformada, porquanto a admi-
nistração pública municipal vem adotando procedi-
mentos licitatórios indevidos para a aquisição de mate-
rial de construção e/ou reforma de passeio e meio-fio em 
diversas ruas da cidade, em curto espaço de tempo, em 
flagrante inobservância à Lei nº 8.666/93, para escapar 
da modalidade da tomada de preços. Assevera, ainda, 
que a defesa do patrimônio público e a da moralidade 
administrativa possuem, atualmente, status de princípios 
constitucionais e que as ações de improbidade devem 
ser manejadas a fim de salvaguardar possível e futura 
ação executiva. Assim, se o ato de improbidade causar 
lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, isto é, preenchidos os requisitos do art. 7º da Lei de 
Improbidade Administrativa, a indisponibilidade deverá 
ser decretada.

Por fim, afirma que a quantia exigida pelo Ministério 
Público dos agravados, a título de ressarcimento ao erário, 
alcança o montante de R$ 181.553,99, em relação aos 
três primeiros agravados; R$ 67.290,69, em relação ao 
quarto e quinto agravados; e R$ 11.595,94, em relação 
aos dois últimos agravados. Daí emergindo o periculum in 
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Contudo, para o seu deferimento, por ser tratar 
de medida extrema, vislumbra-se necessária a demons-
tração da suposta existência da fraude (fumus boni iuris), 
bem como da possibilidade de dilapidação dos bens dos 
responsáveis, o que dificultaria ou até mesmo inviabili-
zaria a reparação ao erário (periculum in mora).

No caso, não vislumbro, dos elementos carreados 
aos autos, indícios de que os acusados estejam dilapi-
dando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.

De outro lado, também não verifico nos autos subs-
trato fático concreto que demonstre que o efetivo dano 
ao erário ou suposto enriquecimento ilícito por parte 
do ex-alcaide e dos demais recorridos tenha alcan-
çado a importância apontada pelo Parquet, ou seja: R$ 
181.553,99, em relação aos três primeiros agravados; 
R$ 67.290,69, em relação ao quarto e quinto agravados; 
e R$ 11.595,94, em relação aos dois últimos agravados.

Com efeito, observo que as irregularidades apon-
tadas pelo Parquet, a princípio, não refletem a drástica 
necessidade de indisponibilizar os bens dos agravantes, 
muito menos no montante apontado, notadamente 
porque não há indícios de que o material supostamente 
licitado em desacordo com a lei não tenha sido utilizado 
nas obras a que se referem os editais.

Assim, não se mostra razoável determinar a indis-
ponibilização de bens dos recorridos, sem saber ao certo 
a extensão do suposto dano aos cofres públicos ou enri-
quecimento ilícito.

Logo, num exame perfunctório da lide, próprio 
deste momento processual, não vislumbro motivação 
fático-jurídica para manter a decisão recorrida.

Isso posto, rejeito a preliminar e nego provimento 
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES RONEY OLIVEIRA e BRANDÃO TEIXEIRA.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

de passeio e meio-fio em diversas ruas da cidade -, 
fazendo-o mediante quatro procedimentos licitatórios na 
modalidade convite, cujo valor total teria suplantado o 
limite previsto para a modalidade, caracterizando ilegal 
fracionamento do objeto licitado.

Também porque, segundo alega o Parquet, os 
recorridos teriam, ainda, fraudado o Processo Licitatório 
Convite de nº 02-13/00 para beneficiar os agravados 
Adriana Aparecida de Souza e Milton de Souza, possibili-
tando a aquisição de mercadorias junto à empresa de sua 
propriedade, sem que participasse do certame.

Pois bem.
A ação civil pública tem a finalidade de anular ato 

administrativo que importe em enriquecimento ilícito, 
aquele gerador de prejuízo ao erário, ou à moralidade 
da Administração Pública, impondo ao seu agente a 
responsabilidade, entre outras, de ressarcimento, porque 
ímproba a conduta.

Equivale a dizer: o agente público, político ou 
terceiro deve ter utilizado a coisa pública de forma inde-
vida e irregular, ilegitimando o ato, caracterizando 
desvio de seu itinerário para o campo da ilicitude ou 
da imoralidade.

O pressuposto essencial da ação civil pública é a 
existência de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, 
ou à moralidade da Administração. O fundamento legal 
para embasar o pedido de indisponibilidade dos bens dos 
indiciados é o preenchimento dos requisitos dispostos nos 
arts. 5º a 7º da Lei 8.429/92:

Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente 
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos 
ao seu patrimônio.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patri-
mônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à 
autoridade administrativa responsável pelo inquérito repre-
sentar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos 
bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput 
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral 
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial 
resultante do enriquecimento ilícito.

As normas processuais sobre a improbidade admi-
nistrativa retratam a aplicação do Direito Público que, 
diversamente do Código de Processo Civil, tem por fina-
lidade precípua a proteção do interesse público, e não 
assegurar a tutela jurisdicional de interesses individuais, 
o que justifica, de per se, o tratamento severo conferido 
pelo constituinte.

Assim, em sede de ação civil pública, fundada em 
ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade 
é regra, e não exceção, sendo de rigor o seu deferi-
mento em situação em que o pedido se encontra calcado 
em elementos sólidos acerca do ilícito que resultou em 
prejuízo à coletividade.

Mandado de segurança - Concurso público - 
Nomeação - Liminar - Requisitos ausentes

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de mandado de 
segurança. Concurso público. Nomeação. Liminar. 
Requisitos ausentes. Recurso provido.

- A concessão de liminar pressupõe a presença do fumus 
boni iuris e do periculum in mora.

- A aprovação de candidata em concurso público, mas 
classificada além das vagas ofertadas no edital, patenteia 
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estar ausente o primeiro requisito. Assim, a liminar revela-
-se insustentável.

Agravo de instrumento conhecido e provido para inde-
ferir a liminar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0145.11.
038829-8/001 - Comarca de Juiz de Fora - Agravantes: 
Município de Juiz de Fora e outro - Agravada: Márcia 
de Lourdes Carvalho Nogueira - Relator: DES. CAETANO 
LEVI LOPES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Roney Oliveira, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011. - Caetano 
Levi Lopes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CAETANO LEVI LOPES - Conheço do recurso, 
presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Os agravantes Município de Juiz de Fora e Prefeito 
Municipal de Juiz de Fora insurgem-se contra a decisão 
interlocutória trasladada às f. 169/171-TJ, que deferiu 
liminar na ação de mandado de segurança aforada pela 
agravada contra ato do segundo recorrente.

A liminar foi concedida para determinar a nomea ção 
da recorrida para o cargo de auxiliar de enfermagem I 
(Clínica) e para o qual foi aprovada em concurso público. 
Os recorrentes entendem que os requisitos para o deferi-
mento estariam ausentes.

Cumpre verificar se estão presentes os requisitos 
para concessão da medida liminar.

Houve traslado de várias peças. Destaco o edital do 
concurso (f. 45/53-TJ), em que constam dez vagas para 
o referido cargo. Destaco, também, a petição inicial às 
f. 27/41-TJ, contendo a confissão da recorrida no sentido 
de ter sido aprovada em 57º lugar. Esses os fatos.

No que respeita ao direito, sabe-se que a concessão 
de liminar demanda a presença de dois requisitos: o 
fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro requisito é apurado na relevância da 
fundamentação do mandado de segurança. Sobre o 
tema, ensina Humberto Theodoro Júnior, em sua obra 
O mandado de segurança segundo a Lei nº 12.016, de 
07 de agosto de 2009, Rio de Janeiro: Forense, 2009, 
p. 23-24:

Por relevância da fundamentação compreende-se o ‘bom 
direito’ do impetrante, revelado pela argumentação da 
inicial em torno de seu direito subjetivo lesado ou amea-
çado pelo ato da autoridade coatora. É preciso, para ter-se 

como relevante a causa de pedir, que tal direito se apresente 
demonstrado, de maneira plausível, ou verossímil, no cotejo 
das alegações do autor com a prova documental obrigatoria-
mente produzida com a petição inicial.

Já o segundo requisito consiste na risco de inefi-
cácia da segurança, se afinal vier a ser deferida. É o 
mesmo autor, na obra citada, p. 24, quem esclarece:

O risco de ineficácia da eventual sentença de deferimento da 
segurança é aquilo que, nas tutelas de urgência, se denomina 
periculum in mora, ou seja, o risco de dano grave e iminente, 
capaz de consumar-se antes da sentença, de tal modo que 
esta, a seu tempo, seria despida de força ou utilidade para 
dar cumprimento à tutela real e efetiva de que a parte é mere-
cedora, dentro dos moldes do devido processo legal assegu-
rado pela Constituição.

Conforme assinalado, a recorrida foi aprovada em 
concurso público municipal para o cargo de auxiliar de 
enfermagem I (Clínica) em 57º lugar e foram ofertadas 
somente dez vagas conforme se vê no respectivo edital.

Ora, a agravada foi classificada além das vagas 
ofertadas no edital. Essa circunstância patenteia que está 
ausente o primeiro requisito, portanto, revela-se insusten-
tável a liminar e pertinente a irresignação.

Com esses fundamentos, dou provimento ao agravo 
de instrumento, reformo a decisão agravada e indefiro 
a liminar.

Custas, pela agravada, respeitado o disposto na Lei 
nº 1.060, de 1950.

DES. AFRÂNIO VILELA - Em análise, agravo de 
instrumento oposto pelo Município de Juiz de Fora contra 
a decisão vista em cópia à f. 93/97-TJ, que, nos autos 
da ação cominatória de obrigação de fazer movida por 
Márcia de Lourdes Carvalho Nogueira, deferiu o pedido 
de antecipação dos efeitos da tutela, para que a Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora determine a nomeação da 
autora no cargo de auxiliar de enfermagem I, no quadro 
de servidores efetivos do Município, até ulterior decisão.

Diz o agravante que todos os candidatos apro-
vados dentro do número de vagas no concurso de edital 
SARH nº 30 foram nomeados e efetivados para o cargo 
em questão, mas, com o aumento da demanda, houve 
a necessidade emergencial de contratar novos profis-
sionais para essa função. Sustenta a impossibilidade 
de concessão da tutela antecipada contra a Fazenda 
Pública. Afirma que a única medida cabível é a contra-
tação temporária, nos moldes dos arts. 194 e 195 da Lei 
Municipal nº 8.710/95 e da Lei nº 11.932/09. Ao final, 
alega ser indevida a intervenção do Poder Judiciário na 
esfera de atuação do Executivo.

À f. 116 indeferi o pedido de concessão do 
efeito suspensivo.

Formulado pedido de reconsideração às f. 120/121, 
foi ele inacolhido à f. 139.

O MM. Juiz, em cooperação, informou o cumpri-
mento do disposto no art. 526 do CPC e a manutenção 
da decisão agravada.
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Contraminuta às f. 145/155.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Cinge-se a controvérsia a aferir o acertamento da 

decisão de 1º grau que deferiu o pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela, para que a Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora determine a nomeação da autora no cargo 
de auxiliar de enfermagem I, no quadro de servidores 
efetivos do Município, até ulterior decisão.

Extrai-se dos autos que o agravado prestou concurso 
para o cargo de auxiliar de enfermagem no Município de 
Juiz de Fora, no qual concorreu a uma das 10 (dez) vagas 
previstas no Edital nº 030 - SARH (f.44/72-TJ), classifi-
cando-se em 57º lugar.

O instituto da antecipação da tutela exige a 
presença da verossimilhança do direito invocado, que é a 
absoluta certeza de sua existência, bem como os demais 
requisitos previstos pelo art. 273 do CPC: perigo de dano 
irreparável ou de difícil reparação.

Pelo princípio da legalidade estrita, a conduta do 
Administrador (Prefeito) deve se pautar na lei, neste caso 
a contida no Edital, da qual ele não pode se afastar.

Todavia, ao realizar diversas contratações a título 
precário durante a validade do concurso, a Administração 
deixa de observar, conjuntamente com o princípio da 
legalidade, os princípios da razoabilidade, moralidade 
e eficiência.

No caso em apreço, a verossimilhança das alega-
ções mostra-se presente, haja vista a contratação tempo-
rária de inúmeros profissionais de enfermagem, conforme 
ampla documentação acostada, alimentando, ao que 
parece, a ideia de surgimento de novas vagas no decorrer 
da validade do concurso, corroborada pelas informações 
de f. 101-TJ, e, ainda, pelo Termo de Ajustamento de 
Conduta (f. 38/43-TJ), no qual o Município se compro-
mete a regularizar a situação dos contratados, fazendo 
prevalecer a investidura em cargo ou emprego público 
mediante prévia aprovação em concurso público, como 
prevê o art. 37, II, da Constituição Federal.

O perigo de dano irreparável e de difícil reparação 
reside no fato de que o prazo de validade do concurso 
público expirou em 30.07.2011 e dos possíveis pre juízos 
que o agravado pode sofrer diante da omissão do 
Município de Juiz de Fora.

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Custas, pelo agravante, isento nos termos da Lei 

nº 14.939/03.

DES. RONEY OLIVEIRA - Peço vista dos autos.

Súmula - RECURSO PROVIDO PELO RELATOR E 
NÃO PROVIDO PELO PRIMEIRO VOGAL. PEDIU VISTA 
O SEGUNDO VOGAL.

Notas taquigráficas

DES. RONEY OLIVEIRA - O julgamento deste feito 
foi adiado na Sessão do dia 22.11.2011, a meu pedido, 

após votarem o Relator, provendo o recurso, e o 1º Vogal, 
não o provendo.

O meu voto é o seguinte.
A controvérsia dos autos versa acerca do pedido 

de concessão de medida antecipatória para determinar 
a nomeação da candidata aprovada, fora do limite 
de vagas, para o cargo de auxiliar de enfermagem no 
Município de Juiz de Fora.

Assim como o em. Relator, Des. Caetano Levi Lopes, 
não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da 
medida liminar.

Mas cumpre, também, ressaltar que a nomeação 
dos agravantes nos cargos pretendidos implica paga-
mento de vantagens pecuniárias, motivo por que incide o 
presente caso na vedação prevista na Lei 9.494/97.

De acordo com a Lei nº 9.494/1997, que dispõe 
sobre a antecipação de tutela em face da Fazenda 
Pública, foi determinada a aplicação à tutela antecipada 
dos efeitos do disposto no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021. 
Portanto, não pode ser concedida a antecipação de tutela 
contra a Fazenda Pública para efeito de pagamento de 
vencimentos e vantagens pecuniárias.

Assim, salvo melhor juízo, ainda que presentes os 
requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2011, o presente 
caso enquadra-se em uma das hipóteses previstas na Lei 
9.494/1997.

Deve, desse modo, ser mantida a decisão agra-
vada, visto ser incabível a concessão da tutela pretendida 
em face do Município de Juiz de Fora.

Nesse sentido, é entendimento deste egrégio Tribu-
 nal de Justiça:

Ação ordinária. Aprovação em concurso público. 
Nomeação e posse. Tutela antecipada contra Fazenda 
Pública. Pagamento de vantagens pecuniárias. Vedação 
legal. Indeferimento. Precedentes. É vedada a concessão 
de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando tem 
por objetivo o possível pagamento de vencimentos e vanta-
gens pecuniárias a servidor (TJMG - Agravo de Instrumento 
nº 1.0024.04.340450-8/001 - Rel. Des. Audebert Delage - 
4ª Câmara Cível - DJ de 05.04.2005).

Pelo exposto, acompanhando o eminente Relator 
Des. Caetano Levi Lopes, dou provimento ao recurso.

Custas, na forma da lei.

DES. AFRÂNIO VILELA - Sr. Presidente, pela ordem.
Considerando que o julgamento ainda não se 

encerrou, verifiquei ter cometido um equívoco na inter-
pretação dos fatos que, por isso, edifiquei a divergência. 
Todavia, estou a reposicionar-me no mesmo sentido do 
eminente Relator e, agora, no sentido, também, adotado 
por V. Exª., até porque vi nos autos, e não tinha visto esse 
documento anteriormente, que a agravada fora convo-
cada para aguardar trabalhando, como convocada, o 
descortínio da sua irresignação.
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Argumenta a Municipalidade, em síntese, que não é 
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, 
uma vez que as atribuições de proceder ao agendamento 
ou programação de viagens foram legalmente delegadas 
à Administração Indireta.

Alega que, para atender às necessidades de loco-
moção da recorrida, sob a ótica do ente político, faz-se 
necessário seu cadastramento no serviço prestado pelo 
SPS/DEPD - Departamento de Promoção da Pessoa 
Portadora de Deficiência, para que, posteriormente, seja 
realizado o agendamento do transporte no âmbito da 
Astransp - Sistema de Transporte Adaptado, conforme 
previsto na legislação municipal.

Postula a reforma do pronunciamento judi-
cial, visto que, sem que tenha legitimidade para tanto, 
não pode arcar com os custos do transporte requerido 
pela agravada.

Não lhe assiste razão, data venia.
Com efeito, extrai-se dos autos que a impetrante 

tem 64 anos de idade e é portadora de DRC por uropatia 
obstrutiva, em terapia de substituição renal, encon-
trando-se dependente de três sessões semanais de hemo-
diálise. Em consequência, necessita de transporte apro-
priado por tempo indeterminado para evitar eventual 
descompensação e evolução desfavorável de seu quadro.

Em sede de cognição sumária, as alegações do 
recorrente são desprovidas de plausibilidade jurídica, 
porquanto não condizem com a resposta de f. 14 - no 
sentido de que inexiste no âmbito do Município transporte 
para a recorrida.

Ademais, diante do caso concreto e dos disposi-
tivos legais pertinentes - especialmente os arts. 6º, 196 
e 198 da Constituição Federal, 1º, 2º, V, da Lei Estadual 
14.533/02 -, é direito do cidadão o acesso ao tratamento 
indicado como sendo o mais favorável à sua melhora.

Cumpre ressaltar que o deslocamento até o 
CAS/HU três vezes por semana, para realizar o tratamento 
de hemodiálise, tornou-se um sacrifício para a recorrida 
diante da piora do seu estado de saúde, mormente pela 
idade avançada, a contribuir para que agravasse sua 
debilidade física.

O fundado receio de dano irreparável resta evidente 
pela própria natureza do direito envolvido, já que se trata 
de preservação de saúde de pessoa em idade avançada, 
debilitada, em tratamento semanal.

Dessa forma, diante da gravidade do quadro de 
saúde da paciente, segundo se observa do atestado 
médico de f. 13, não há como suspender o transporte 
determinado pela autoridade judiciária.

Fundado nessas razões, nego provimento ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EDUARDO ANDRADE e GERALDO AUGUSTO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Tutela antecipada - Direito à saúde - Município 
- Transporte de apoio - Sessões de hemodiálise 

- Idoso - Revogação da tutela de urgência - 
Não cabimento

Ementa: Processo civil. Tutela antecipada. Direito à saúde. 
Transporte de apoio. Sessões de hemodiálise. Pessoa 
idosa. Revogação da tutela de urgência. Não cabimento.

- Havendo prova patente da imprescindibilidade do trans-
porte disponibilizado para que o paciente continue seu 
tratamento de hemodiálise, impõe-se o fornecimento do 
serviço, especialmente por se tratar de pessoa idosa com 
poucos recursos.

- Compete ao Poder Público garantir o acesso a trata-
mentos necessários, a fim de promover a saúde de 
cidadão necessitado, independentemente da esfera insti-
tucional de atuação no plano da organização do setor 
no Brasil.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0145.
11.043721-0/001 - Comarca de Juiz de Fora - Agravante: 
Município de Juiz de Fora - Agravado: Luíza da Conceição 
Vieira Pivari - Relator: DES. ALBERTO VILAS BOAS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Eduardo Andrade, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2011. - Alberto 
Vilas Boas - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO VILAS BOAS - Conheço do recurso.
Insurge-se o recorrente contra decisão que, no 

âmbito da ação de obrigação de fazer aforada pela 
recorrida, concedeu a tutela específica, a fim de que fosse 
adequadamente transportada para realizar três sessões 
de hemodiálise por semana.

Então, com isso, efetivamente, para fins de ante-
cipação de tutela, não haveria sequer aquele perigo de 
demora que exige a lei processual.

Então, por essa razão, penitenciando-me, retiro a 
minha divergência e acompanho o eminente Relator e 
também Vossa Excelência.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Ação possessória - Construção em faixa de 
segurança da Cemig - Concessão de liminar para 
determinar a demolição da obra - Irreversibilidade 

da medida - Titularidade do direito de servidão 
não comprovada - Juízo de certeza inexistente - 

Paralisação - Suficiência

Ementa: Agravo de instrumento. Ação possessória. 
Cemig. Servidão. Construção sob linha de trans-
missão. Demolição. Irreversibilidade da medida. 
Provimento parcial.

- A especificidade da ação possessória consiste na possi-
bilidade da proteção liminar da situação fática, presentes 
os respectivos requisitos.

- Cabível a cumulação, ao pedido possessório, das 
pretensões conexas de indenização, cominação de pena 
para o caso de nova moléstia à posse e desfazimento de 
construção ou plantação.

- A irreversibilidade da medida erige-se em requisito 
negativo da antecipação dos efeitos da tutela de demo-
lição de construção, cuja concessão é imprescindível ao 
juízo de certeza, construído em contraditório.

- A determinação de paralisação da construção atende 
provisoriamente às questões da pacificação social, da 
minimização do risco de acidente e do acesso da Cemig 
à linha de transmissão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.11.
044776-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Maria de Lourdes Rodrigues Santos - Agravada: Cemig 
Distribuição S.A. - Relator: DES. OLIVEIRA FIRMO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Wander Marotta, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2011. - Oliveira 
Firmo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OLIVEIRA FIRMO - I - Relatório.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto 

por Maria de Lourdes Rodrigues Santos contra decisão 
(f. 90-TJ) que, nos autos da ação de manutenção de 
posse contra si proposta por Cemig Distribuição S.A., 
deferiu parcialmente a medida liminar para determinar 
a demolição de construções levantadas pela agravante 

em área de servidão da concessionária de serviço público 
por onde passa linha de distribuição de energia elétrica.

Alega (f. 2/14-TJ) em síntese que: a) descabe a 
proteção possessória liminar, por se tratar de ação de 
força velha; b) a medida de demolição é irreversível; c) 
há ofensa ao direito social da moradia; d) não há prova 
da suposta invasão da faixa de segurança; e) a decisão 
recorrida afronta os princípios da impessoalidade e da 
isonomia (f. 2/14-TJ). Juntou documentos (f. 15/94-TJ).

2. Parte isenta do preparo (art. 10, II, da Lei 
nº 14.939/2003).

3. Deferimento parcial do pedido de suspensão, 
para determinar tão somente a paralisação da construção 
(f. 99/101-TJ).

4. A agravante pede vista (f. 106-TJ).
5. Contraminuta (f. 109/129-TJ) alegando, em 

síntese, que: a) estão presentes os requisitos da proteção 
liminar possessória, inscritos no art. 927 do CPC; b) é 
possuidora do imóvel em tela, em razão da servidão 
administrativa constituída sob as linhas de distribuição 
de energia elétrica; c) a agravante acresceu um segundo 
pavimento ao imóvel em tela, situado em área de segu-
rança, imprópria para receber edificações, sob risco 
de acidentes; d) há nos autos prova da turbação em 
08.05.2010, há menos de ano e dia do ajuizamento da 
ação. Ademais, em se tratando de ato clandestino, o prazo 
conta-se da ciência da turbação; e) a posse da agravante 
é injusta, porquanto clandestina e precária, além de 
maculada por má-fé, nos termos dos arts. 1.200 a 1.202 
do Código Civil; f) a ocupação ilegal também põe em 
risco as operações de manutenção das linhas de distri-
buição; g) o direito social de moradia não se sobrepõe 
à servidão administrativa, instrumento legítimo de inter-
venção do Estado na propriedade privada, em benefício 
do interesse público; h) ademais, o pedido de demo-
lição restringe-se ao segundo pavimento, cuja construção 
não havia terminado quando da notificação da irregula-
ridade; i) em face das inúmeras invasões, tem adotado 
medidas que coíbam a aglomeração de mais pessoas nas 
áreas de risco, intensificando a fiscalização, em vista do 
risco de exposição a alta tensão elétrica. Propugna pela 
manutenção da decisão recorrida (f. 109/129-TJ).

6. Ministério Público: sem interesse público na causa.
É o relatório.
Juízo de admissibilidade.
7. Vistos os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do agravo.
II - Mérito.
8. Insurge-se a agravante contra a decisão que 

deferiu, em audiência de justificação, medida liminar 
de desfazimento de construção que edificou em faixa de 
segurança de linha de distribuição de energia elétrica, 
inserta em área de servidão administrativa constituída em 
favor da Cemig Distribuição S.A. Pleiteia o provimento 
do recurso para que seja reformada a decisão agravada.
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9. A decisão que determina a demolição da obra 
edificada pela agravante se fundamenta no direito da 
agravada à proteção liminar da posse, diante de prova 
do esbulho ocorrido há menos de ano e dia do ajuiza-
mento da ação (f. 90-TJ).

10. Com a devida vênia, persevero na convicção 
externada por ocasião da apreciação do pedido liminar.

11. Cediço que a especificidade da ação posses-
sória consiste na possibilidade de proteção liminar da 
situação fática, demonstrados devem ser os requisitos 
do art. 927 do CPC, a saber: a posse (i); a turbação ou 
esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia (ii); e 
a continuação da posse turbada e a perda da posse, nas 
ações de manutenção e reintegração. Suficientemente 
instruída a inicial, ou após audiência de justificação, 
poderá ser deferido o “mandado liminar de manutenção 
ou de reintegração” (art. 928 do CPC) que o segure de 
ser molestado.

12. Ademais, o autor da ação poderá cumular 
ao pedido possessório pretensões de condenação em 
perdas e danos; cominação de pena para o caso de 
nova turbação ou esbulho e desfazimento de construção 
ou plantação (art. 921 do CPC), desde que diretamente 
jungidas ao evento possessório em questão.

13. Contudo, a concessão liminar dos pedidos 
cumulados demanda análise à luz dos requisitos que 
autorizam a antecipação da tutela (prova inequívoca que 
convença da verossimilhança das alegações ou abuso 
do direito de defesa e manifesto propósito protelatório 
da parte adversa; fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação e reversibilidade do provimento 
antecipado).

14. No caso em espécie, a antecipação de tutela de 
demolição encontra óbice intransponível no risco de irre-
versibilidade do provimento antecipado, requisito nega-
tivo inserto no art. 273, § 2º, do CPC, verbis:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, ante-
cipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 
no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 
convença da verossimilhança da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil repa-
ração; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu.
[...]
§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando 
houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

15. O deferimento da demolição pretendida logo 
no início da lide torna inviável o retorno ao statu quo 
ante, caso seja demonstrada, ao longo do processo, 
a ausência de respaldo à pretensão autoral, pelo que 
deve ser postergada para o momento seguinte, após a 
devida instrução do feito, que trará mais subsídios para a 
formação do juízo de certeza.

16. Não se descura que a servidão administra-
tiva substancia direito real de natureza pública, instituída 

em favor do Estado para atender a demandas de inte-
resse da coletividade. Quando constituída em favor da 
prestação do serviço público de energia elétrica, confere 
à concessionária o direito de praticar atos de cons-
trução, manutenção, conservação e inspeção das linhas 
de transmissão, para o que se lhe assegura o acesso à 
área-servidão pelo imóvel-serviente, se outro não houver. 
De modo correlato, para o terceiro atingido pelo ônus 
exsurge o dever de não praticar atos que obstem ao 
exercício do direito de servidão. Nesse sentido, dispõe 
o Decreto nº 35.851/1954, na regulamentação do 
art. 151, c, do Decreto nº 24.643/1934:

Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, 
bem como para explorar a concessão, o concessionário terá, 
além das regalias e favores constantes das leis fiscais e espe-
ciais, os seguintes direitos:
[...]
c) estabelecer as servidões permanentes ou temporárias 
exigidas para as obras hidráulicas e para o transporte e distri-
buição da energia elétrica; [...].

17. Porém, pelo que se depreende dos autos, a 
ora agravada ainda não comprovou, no presente feito, a 
condição de titular do direito de servidão - que lhe daria 
o efeito de proteção possessória - propalado na inicial, a 
tanto não se prestando relatórios unilateralmente elabo-
rados (f. 29/32-TJ); também não veio mapa que identi-
fique o imóvel (no qual foi dada a servidão) e indique, no 
todo, a área da servidão alegada, assim como da invasão 
em causa.

18. Por tudo, impende a modulação dos efeitos da 
medida antecipatória concedida. Assim, estou em que a 
tão só paralisação da construção já atende provisoria-
mente as questões da pacificação social, da minimização 
do risco de acidente na área de servidão da Cemig e da 
dificuldade de acesso dos funcionários da recorrida ao 
local de instalação da linha de distribuição, necessárias 
ao prosseguimento da ação possessória e à preservação 
do objeto da lide pendente.

III - Conclusão.
19. Posto isso, dou parcial provimento ao recurso 

para determinar tão somente a paralisação da construção.
20. Custas, pelas partes, na mesma proporção, 

isenta a agravante (art. 10, II, da Lei nº 14.939/2003).
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR -
GADORES WASHINGTON FERREIRA e WANDER
MAROTTA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

. . .
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Prova pericial - Requerente - Justiça gratuita - 
Pagamento de honorários - Ônus a ser assumido 

pelo Estado - Possibilidade - Inteligência do 
art. 3º, inciso V, da Lei nº 1.060/50

Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Prova 
pericial. Requerente sob o pálio da justiça gratuita. 
Pagamento de honorários periciais ao final. Possibilidade. 
Decisão reformada. Recurso provido. 

- Nos casos em que a parte autora se encontra sob o 
pálio da justiça gratuita, a prova pericial deve ser reali-
zada quando requerida por ela mesma ou por ambas as 
partes, com o pagamento dos honorários periciais, ao 
final, pelo vencido. Vencida a parte requerente agasa-
lhada pela Lei 1.060/50, suportará o Estado o ônus. 

Agravo de instrumento a que se dá provimento. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.
10.053075-8/002 - Comarca de Uberlândia - 
Agravantes: José Gomes Lima, Micro Esquadrias Artefatos 
Metálicos Ltda. e outro(a)(s) - Agravado: Banco Mercantil 
Brasil S.A. - Relator: DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2011. - 
Sebastião Pereira de Souza - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA (Relator) - 
Conheço do recurso porque próprio e tempestivamente 
aviado, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos 
de sua admissibilidade. O caso é o seguinte: 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 
Micro Esquadrias Artefatos Metálicos Ltda. e outro(a)(s), 
visando à reforma da r. decisão de f. 14-v.-TJ que, nos 
autos dos embargos à execução opostos em desfavor do 
Banco Mercantil Brasil S.A., determinou a sua intimação 
para depositar os honorários periciais, ao fundamento de 
que, 

considerando que não existem peritos vinculados ao sistema 
público, não sendo possível a realização da perícia sem 
adiantamento dos honorários, compete ao embargante, 
independentemente de ser beneficiário da justiça gratuita, o 
adiantamento das despesas inerentes à perícia. 

Alega o agravante, em síntese, que é beneficiário 
da justiça gratuita e que, nesse caso, o custo dos honorá-
rios periciais deve ser alcançado pela isenção conferida 
pelo beneficiário da gratuidade; que o perito pode cobrar 

do Estado a prestação do seu bom serviço à comuni-
dade e à Justiça, que podem ser executáveis na forma 
de precatórios. Colaciona posicionamentos jurispruden-
ciais, pedindo a concessão do efeito suspensivo e, ao 
final, o provimento do recurso, para que seja determi-
nada a realização da prova pericial independentemente 
do pagamento dos honorários periciais. Pede, ainda, que, 
caso haja negativa na aceitação, que outro perito seja 
nomeado ou, alternativamente, seja enviado ofício ao 
conselho da classe para que indique um expert que faça 
o laudo de forma gratuita. 

Pois bem. O presente recurso deve ser provido, uma 
vez que a assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos é direito funda-
mental do cidadão, a ser garantido pelo Estado, nos 
termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Na presente demanda, vejo que foram deferidos ao 
recorrente os benefícios da justiça gratuita (f. 11-TJ), e, 
nos termos da legislação que regula a matéria, o agra-
vante encontra-se isento do pagamento dos honorários 
periciais. 

É o que prevê o art. 3º, inciso V, da Lei 1.060/50, 
in verbis: 

A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: 
[...] 
V - dos honorários de advogado e peritos. 

Assim, nos casos em que a parte autora se encontra 
sob o pálio da justiça gratuita, a prova pericial deve ser 
realizada quando requerida por ela mesma ou por ambas 
as partes, com o pagamento dos honorários periciais, ao 
final, pelo vencido. Vencida a parte requerente agasa-
lhada pela Lei 1.060/50, suportará o Estado o ônus. 

Nesse sentido vem-se consolidando a jurisprudência 
deste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

Ementa: Agravo de instrumento. Prova pericial. Pagamento de 
honorários periciais. Assistência judiciária. Dever do Estado. - 
A parte que litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita 
estará isenta de adiantamento do pagamento dos honorá-
rios de perito, conforme disposto no art. V da Lei 1.060/50, 
cabendo a responsabilidade do pagamento ao não benefici-
ário, se vencido, ou ao Estado, incumbido de prestar assis-
tência judiciária aos necessitados, garantindo, assim, o amplo 
acesso à Justiça. A inversão do ônus da prova, como direito 
processual especial, refere-se ao dever da produção, e não ao 
ônus financeiro, o encargo monetário da produção. (TAMG - 
AI 0431314-0 - (81770) - Belo Horizonte - 3ª C.Cível - Rel. 
Juiz Edilson Fernandes - J. em 10.12.2003.) 

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação 
ordinária. Concessão de justiça gratuita ao seu autor. 
Honorários periciais. Inclusão. Imposição à ré. Possibilidade. 
Improvimento da irresignação. Inteligência do art. 3º, V, da Lei 
nº 1.060/1950 e art. 33 do CPC. - O espectro do benefício 
da gratuidade de justiça deita tentáculos também sobre as 
despesas periciais, conforme disposto no artigo de regência. 
(Processo nº 1.0024.04.354495-6/002(1) - Rel. Des. Dorival 
Guimarães Pereira - J. em 19.07.2007 - P. em 01.08.2007.) 
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Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação 
revisional de contratos bancários com pedido de anteci-
pação parcial de tutela. Exibição incidental de documentos. 
Possibilidade. Prova pericial. Necessidade. Honorários peri-
ciais. Prova requerida pela agravada beneficiária da justiça 
gratuita. Depósito dos honorários do perito pela agravante. 
Impossibilidade. Inversão do ônus da prova. Não cabimento. 
Ausência de hipossuficiência técnica e de verossimilhança 
das alegações. Recurso conhecido e parcialmente provido. - 
Sendo lícita e útil ao julgamento do processo, é de se manter 
a ordem judicial de exibição incidental de documentos. - A 
perícia é prova necessária em ação na qual se discute a vali-
dade de cláusulas e de encargos decorrentes de contrato 
bancário. - Deve o Estado assumir os ônus advindos da 
produção da prova pericial, quando a parte que a pleiteou 
se encontra sob o pálio da justiça gratuita [...]. (Processo 
nº 1.0702.06.326657-2/001(1 ) - Relatora: Des.ª Márcia 
De Paoli Balbino - J. em 31.01.2008 - P. em 04.03.2008.) 

No mesmo sentido, o posicionamento adotado pelo 
Superior Tribunal de Justiça: 

Processual civil. Assistência judiciária. Perícia. Despesas mate-
riais. Inclusão na gratuidade. Precedentes. - As despesas 
pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia 
e confecção do respectivo laudo estão abrangidas pela 
isenção legal de que goza o benefíciário da justiça gratuita. 
Como não se pode exigir do perito que assuma o ônus finan-
ceiro para execução desses atos, é evidente que essa obri-
gação deve ser desincumbida pelo Estado, a quem foi confe-
rido o dever constitucional e legal de prestar assistência judi-
ciária aos necessitados. Não fosse assim, a garantia demo-
crática de acesso à Justiça restaria prejudicada, frustrando a 
expectativa daqueles privados da sorte de poderem custear, 
com seus próprios meios, a defesa de seus direitos. Recurso 
conhecido e provido. (REsp 131.815/SP, Rel. Ministro Cesar 
Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 16.06.1998, DJ de 
28.09.1998, p. 63.) 

É que, diante da impossibilidade de transferir ao 
perito o ônus financeiro da produção da prova, tal ônus 
deve ser assumido pelo Estado, que, como dito alhures, 
tem o dever constitucional de prestar assistência jurí-
dica integral e gratuita aos necessitados, nos moldes do 
art. 5º, inciso LXXIV, da nossa Lei Maior. 

Com esses fundamentos, dou provimento ao 
recurso para reformar a r. decisão agravada, determi-
nando o custeio das despesas com a prova pericial ao 
final, pelo sucumbente, caso seja este o agravado, ou 
pelo Estado, após o devido processo legal, caso vencido 
o beneficiário. Determino, ainda, que o MM. Juiz nomeie 
perito que aceite o ônus de pagamento integral dos hono-
rários ao final. 

Custas recursais, ao final. É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os Desembar-
gadores OTÁVIO DE ABREU PORTES e FRANCISCO 
BATISTA DE ABREU. 

Súmula - DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

INSS - Benefício previdenciário - Revisão - 
Auxílio-doença seguido de aposentadoria 
- Ausência de período contributivo entre a 

concessão de um benefício e outro - 
Não incidência do art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 

- RMI (renda mensal inicial) - Aplicação do 
mesmo salário de benefício utilizado no cálculo 
do auxílio-doença - Incidência do art. 36, § 7º, 
do Decreto nº 3.048/99 - Precedentes do STJ - 

Sentença reformada

Ementa: Apelação cível. Ação de revisão de benefício 
previdenciário. INSS. Aposentadoria precedida de auxílio-
-doença. Cálculo da renda mensal inicial. RMI. Utilização 
dos valores recebidos a título de auxílio-doença no salário 
de contribuição. Impossibilidade. Inteligência dos arts. 
29, § 5º, e 61, ambos da Lei nº 8.213/91, e do Decreto 
nº 3.048/99.

- A renda mensal inicial da aposentadoria por inva-
lidez precedida imediatamente de auxílio-doença será 
de 100% (cem por cento) do salário de benefício que 
serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do 
auxílio-doença.

- No caso específico dos autos, as prestações rece-
bidas pelo beneficiário a título de auxílio-doença não se 
incluem no período básico de cálculo da sua aposenta-
doria por invalidez.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0687.08.064488-7/001 - 
Comarca de Timóteo - Apelante: INSS - Instituto Nacional 
do Seguro Social - Apelado: Ergo Dias Abade - Relator: 
DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR A 
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2011. - José 
Marcos Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se 
de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, da sentença de f. 64/67-TJ, sujeita 
ao duplo grau de jurisdição, que, nos autos da ação de 
revisão de benefício previdenciário movida por Ergo Dias 
Abade, julgou procedente o pedido inicial determinando 
que o réu recalculasse a renda mensal inicial do benefício 
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previdenciário da aposentadoria por invalidez percebida 
pelo autor nos termos do § 5º do art. 29 da Lei 8.213/91.

O réu interpôs apelação às f. 71/81-TJ, alegando, 
em síntese, que o § 5º da Lei 8.213/91 não regulamenta 
as hipóteses dos benefícios de aposentadoria por inva-
lidez decorrentes da conversão de auxílio-doença.

Nesse sentido, afirma que o beneficiário em gozo 
de auxílio-doença que vier a ser aposentado, mediante 
transformação em aposentadoria por invalidez do bene-
fício precedente, não tem salários de contribuição no 
período imediatamente anterior ao mês do início do 
benefício, podendo haver discrepância entre o valor do 
auxílio percebido anteriormente e o valor da aposenta-
doria por invalidez.

Assevera que o § 5º do art. 29 da Lei 8.213/91 
deve ser aplicado exclusivamente às hipóteses do art. 55, 
II, da mesma legislação.

Alega que a pretensão revisional do autor encontra 
óbice no art. 15 da Lei 9.528/97, que revogou o § 1º do 
art. 44 da Lei 8.213/91.

Pugna pela reforma da sentença para julgar impro-
cedente o pedido inicial.

Contrarrazões às f. 87/106-TJ.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça 

à f. 125-TJ, opinando pela desnecessidade de inter-
venção ministerial.

É o relatório.
Passo a decidir.
Trata-se de ação de revisão de benefício previden-

ciário em que o autor, ora apelado, pretende a revisão 
da forma de cálculo da RMI - renda mensal inicial de sua 
aposentadoria por invalidez, objetivando a utilização dos 
valores recebidos a título de auxílio-doença no cálculo do 
salário de contribuição da aposentadoria.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor 
foi afastado de suas atividades laborais, obtendo o bene-
fício de auxílio-doença por acidente do trabalho perante 
o INSS com início de vigência em 30.05.2001 (f. 10-TJ), 
transformado em aposentadoria por invalidez decor-
rente de acidente do trabalho, com vigência a partir de 
11.09.2003 (f. 13-TJ).

Por meio da presente ação judicial, o autor pretende 
a revisão de sua aposentadoria, afirmando que teria 
sido considerado valor equivocado no cálculo da renda 
mensal inicial - RMI, em violação ao disposto no art. 29, 
§ 5º, da Lei nº 8.213/91.

O douto Magistrado de origem julgou procedente 
o pedido, determinando que o réu recalculasse a renda 
mensal inicial do benefício previdenciário de aposenta-
doria por invalidez percebida pelo autor nos termos do 
§ 5º do art. 29 da Lei 8.213/91.

O cerne da questão, portanto, é decidir pela 
aplicabilidade do art. 29, caput ou o seu § 5º, da Lei 
nº 8.213/91, para cálculo da renda mensal inicial - RMI 
da aposentadoria do apelado, precedida imediatamente 
de auxílio-doença.

É válido transcrever o mencionado art. 29 da Lei 
nº 8.213/91, na redação anterior à Lei nº 9.876/99:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste na média aritmé-
tica simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos 
meses imediatamente anteriores ao do afastamento da ativi-
dade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo 
de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 
(quarenta e oito) meses.
[...]
§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver rece-
bido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, 
considerando-se como salário-de-contribuição, no período, 
o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da 
renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos 
benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 
(um) salário mínimo.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ora 
apelante, não concorda com a aplicação do § 5º supra-
transcrito ao caso do autor, que teve a aposentadoria 
precedida imediatamente de auxílio-doença, ao funda-
mento de que essa regra somente incidiria se o reque-
rente tivesse usufruído de benefício no período básico 
de cálculo, o que ocorreria, por exemplo, se ele tivesse 
voltado a trabalhar entre o período do benefício e o 
da aposentadoria.

Assim, entende o INSS que a aposentadoria do 
autor foi corretamente calculada, com fulcro no art. 61 
da Lei nº 8.213/91, em sua redação original, in verbis:

Art. 61. O auxílio-doença, observado o disposto na Seção 
III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa 
renda mensal correspondente a:
a) 92% (noventa e dois por cento) do salário-de-benefício 
ou do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, o 
que for mais vantajoso, caso o benefício seja decorrente de 
acidente de trabalho [...].

O INSS também invoca o Decreto nº 3.048/99, 
que dispõe que

a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez conce-
dida por transformação do auxílio-doença será de cem por 
cento do salário-de-benefício que serviu de base para o 
cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado 
pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral 
(f. 13-TJ).

É certo que o tema é polêmico, existindo entendi-
mentos jurisprudenciais, inclusive deste egrégio Tribunal, 
em sentidos diversos, inclusive desta 16ª Câmara Cível.

No entanto, observo que a matéria foi recentemente 
apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que 
decidiu pela aplicabilidade do § 7º do art. 36 do Decreto 
nº 3.048/99 em caso semelhante ao do autor, conforme 
se vê da seguinte ementa:

Agravo regimental na petição. Previdenciário. Cálculo da 
renda mensal inicial de benefício de aposentadoria por inva-
lidez precedido de auxílio-doença. Aplicação do § 7º do 
art. 36 do Decreto nº 3.048/99. I - Nos casos em que há 
mera transformação do auxílio-doença em aposentadoria por 
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invalidez, não havendo, portanto, período contributivo entre a 
concessão de um benefício e outro, o cálculo da renda mensal 
inicial da aposentadoria por invalidez far-se-á levando-se 
em conta o mesmo salário-de-benefício utilizado no cálculo 
do auxílio-doença. Precedentes das egrégias Quinta e 
Sexta Turmas. II - Aplicação do disposto no art. 36, § 7º, 
do Decreto nº 3.048/99, verbis: ‘A renda mensal inicial da 
aposentadoria por invalidez concedida por transformação de 
auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício 
que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do 
auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção 
dos benefícios em geral’. Agravo regimental desprovido 
(AgRg na Petição nº 7.109/RJ - 2009/0041522-4 - Relator: 
Ministro Félix Fischer - Data do julgamento: 27.05.09).

Em outra oportunidade, da mesma forma já havia 
decidido o STJ:

Previdenciário. Revisão do valor do benefício de aposenta-
doria. Renda mensal inicial. Correção do salário-de-contri-
buição. IRSM de fevereiro de 1994. Índice de 39,67%. 
Segurado beneficiário de aposentadoria por invalidez, 
originada de auxílio-doença e a ele imediatamente subse-
qüente. 1. De acordo com a redação original do art. 29 da 
Lei 8.213/91, vigente na data da concessão do benefício, 
o salário-de-benefício do auxílio-doença será calculado 
utilizando-se a média aritmética simples dos últimos salá-
rios-de-contribuição anteriores ao afastamento da ativi-
dade ou da data da entrada do requerimento. 2. Na hipó-
tese dos autos, o afastamento da atividade pelo segurado 
ocorreu quando da concessão do auxílio-doença, motivo 
pelo qual a renda mensal inicial da aposentadoria por inva-
lidez será calculada com base no salário-de-benefício do 
auxílio-doença, que, por sua vez, é calculado utilizando-se 
os salários-de-contribuição anteriores ao seu recebimento. 3. 
Incide, nesse caso, o art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, 
que determina que o salário-de-benefício da aposentadoria 
por invalidez será de 100% do valor do salário-de-benefício 
do auxílio-doença anteriormente recebido, reajustado pelos 
índices de correção dos benefícios previdenciários. 4. Cumpre 
esclarecer que, nos termos do art. 55, II, da Lei 8.213/91, 
somente se admite a contagem do tempo de gozo de bene-
fício por incapacidade quando intercalado com período de 
atividade e, portanto, contributivo. Assim, nessa situação, 
haveria possibilidade de se efetuar novo cálculo para o bene-
fício de aposentadoria por invalidez, incidindo o disposto no 
art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91, que determina que os salá-
rios-de-benefícios pagos a título de auxílio-doença sejam 
considerados como salário-de-contribuição, para definir o 
valor da renda mensal inicial da aposentadoria [...] (REsp 
nº 1016678/RS - Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho - Quinta Turma - Data do julgamento: 24.04.2008 - 
DJe de 26.05.2008).

Esse entendimento também já foi adotado por este 
egrégio Tribunal:

Apelação cível. Revisão de benefício previdenciário. INSS. 
Aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença. 
Fixação do salário-de-benefício. Art. 29, § 5º, da Lei 
8.213/91. Inaplicabilidade. Prestação continuada. Art. 44 
da Lei 8.213/91 c/c o art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99. 
Recurso conhecido e não provido. I - A renda mensal inicial 
da aposentadoria por invalidez precedida de benefício de 
auxílio-doença é de 100% do salário-de-benefício que 
serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do 

auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção 
dos benefícios em geral. II - O disposto no art. 29, § 5º, 
da Lei 8.213/91 não se aplica à aposentadoria por invalidez 
precedida de benefício de auxílio-doença, por se tratar de 
prestação continuada. III - Recurso conhecido e não provido 
(Apelação Cível nº 1.0024.06.071866-5/001 - Relator: Des. 
Bitencourt Marcondes - Data do julgamento: 12.06.08 - DJ 
de 22.07.08).

Embargos infringentes. Ação revisional de benefício previ-
denciário. Auxílio-doença. Transformação em aposenta-
doria por invalidez. Prestação continuada. Forma do cálculo. 
Art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91. Inaplicabilidade. Art. 28 
da Lei 8213/91 c/c o art. 36, § 7°, do Decreto 3.046/99. 
Precedentes. O disposto no art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91, 
não se aplica à aposentadoria por invalidez precedida de 
benefício de auxílio-doença, por se tratar de prestação conti-
nuada (Embargos Infringentes nº 1.0024.06.119525-1/002 
- Relator: Des. Alberto Henrique - Data do julgamento: 
20.11.08 - DJ de 09.12.08).

Como se vê, a sentença merece ser reformada para 
se julgar improcedente o pedido inicial, pois correto o 
procedimento utilizado pelo INSS, ora apelante, no 
cálculo da renda mensal da aposentadoria do apelado, 
com base no art. 61 da Lei nº 8.213/91 e no art. 36, 
§ 7º, do Decreto nº 3.048/99.

Mister concluir, portanto, que, in casu, não se aplica 
a regra do art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, já que a 
aposentadoria do autor foi imediatamente precedida de 
auxílio-doença.

Em caso idêntico ao dos autos, já havia me mani-
festado, como Relator, no julgamento da Apelação Cível 
nº 1.0079.07.352049-0/001, julgada em 25.11.09, 
quando fui acompanhado pelos eminentes Des. Batista 
de Abreu e Otávio Portes:

Apelação cível. Ação de revisão de benefício previdenciá rio. 
INSS. Aposentadoria precedida de auxílio-doença. Cálculo 
da renda mensal inicial. RMI. Utilização dos valores rece-
bidos a título de auxílio-doença no salário de contribuição. 
Impossibilidade. Inteligência dos arts. 29, § 5º, e 61, 
ambos da Lei nº 8.213/91, e do Decreto nº 3.048/99. 1 
- A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez 
precedida imediatamente de auxílio-doença será de 100% 
(cem por cento) do salário de benefício que serviu de base 
para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. 
2 - No caso específico dos autos, as prestações recebidas 
pelo segurado a título de auxílio-doença não se incluem no 
período básico de cálculo da sua aposentadoria por invalidez 
(TJMG - Numeração única: 3520490-11.2007.8.13.0079 
- Apelação Cível nº 1.0079.07.352049-0/001(1) - Relator: 
Des. José Marcos Vieira - 16ª Câmara Cível - Data do julga-
mento: 25.11.2009 - DJe de 26.02.2010).

Mediante tais considerações, dou provimento 
ao recurso e reformo a sentença, em reexame neces-
sário, para julgar improcedente o pedido inicial, inver-
tendo-se os ônus sucumbenciais, cujo pagamento, a 
cargo do autor, fica suspenso na forma do art. 12 da Lei 
nº 1.060/50.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - De acordo 
com o Relator.
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Substituta da 1ª Vara de Sucessões e Ausência da 
Comarca de Belo Horizonte, em autos de ação de inven-
tário que consistiu em indeferir o pedido liminar, tendo 
em vista que não há previsão legal para a liberação de 
valores, mediante alvarás, antes do formal de partilha 
(f. 13-TJ).

A recorrente informa que pela quinta vez a douta 
Magistrada de origem indeferiu a expedição de alvará 
para liberação de valores depositados judicialmente, refe-
rentes à sua cota-parte decorrente da venda do imóvel 
do espólio. Aduz que todos os demais coerdeiros já rece-
beram suas cotas-partes, e, mesmo tendo cumprido as 
determinações judiciais, não conseguiu o alvará para 
o levantamento dos valores. Salienta que tem recebido 
tratamento desigual, tendo em vista que todos os coer-
deiros já levantaram os seus valores há mais de seis 
anos. Assevera que a conduta da inventariante/agra-
vada tem sido somente no intuito de prejudicá-la no que 
concerne ao recebimento do seu quinhão, diferentemente 
dos demais coerdeiros. Salienta que houve, nos autos, 
diversas decisões, cada uma em um sentido, o que carac-
terizou o favorecimento, pelo adiantamento de partilha, 
aos demais coerdeiros, exceto à agravante.

Pugna pelo conhecimento do recurso e, ao final, 
pelo provimento.

Em decisão de f. 89-TJ, recebi o recurso e deferi o 
seu processamento.

A parte agravada apresentou contraminuta às 
f. 97/99-TJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas à f. 101-TJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer 

de f. 105-TJ, entende ser desnecessária a sua intervenção.
Assim relatado, analisando os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A digna Juíza a quo proferiu decisão que se 

encontra reproduzida à f. 13-TJ, ora hostilizada, na qual 
considerou que a expedição de valores antes do formal 
de partilha não tem previsão legal, constituindo adian-
tamento de partilha, indeferiu a liberação de valores, a 
menos que venha aos autos a comprovação do paga-
mento do ITCD.

Vejo por bem fazer um breve relato dos fatos. A 
agravada era a inventariante no feito, tendo sido instada 
à prestação de contas de todo o período em que esteve 
à frente da inventariança. À f. 69-TJ, o douto Magistrado 
primevo, diante da concordância expressa dos demais 
herdeiros, homologou as contas apresentadas; contudo, 
postergou a apreciação do pedido de alvará para a libe-
ração dos valores pleiteados. No entanto, em certidão 
de f. 74-TJ, a escrivã certificou que alguns herdeiros não 
haviam ainda se manifestado nos autos. Assim, o douto 
Magistrado tornou sem efeito o despacho.

Os agravados também requereram a intimação 
da agravante para confirmar, nos autos, a sua concor-
dância ou não sobre a venda do imóvel. Não tendo ela se 

Inventário - Venda de imóvel - Liberação de 
valores concernentes ao bem - Levantamento dos 

valores pelos demais coerdeiros - Decisão que 
condicionou a liberação de valores ao pagamento 
do ITCD - Questão que deveria ter sido discutida 
na época da venda do bem - Medida que não se 

justifica no momento

Ementa: Agravo de instrumento. Inventário. Liberação de 
valores concernentes à venda de imóvel. Levantamento 
dos valores pelos demais coerdeiros. Decisão que condi-
cionou a liberação de valores ao pagamento do ITCD. 
Questão que deveria ter sido discutida na época da 
venda do bem. Medida que não se justifica no momento. 
Recurso provido.

- Não se justifica, como medida plausível, condicionar o 
levantamento de valor referente à venda de imóvel que se 
efetivou há mais de cinco anos ao pagamento do Imposto 
de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), quando 
todos os outros herdeiros já receberam suas cotas-partes, 
sem restrições.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.94.
082267-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Vera Lúcia Carvalho Alves - Agravados: Eliane Mara 
Carvalho Alves Ferreira em causa própria; Virgínia Laranjo 
Alves Ferreira Gomes e outros; Walkíria Regis Carvalho 
Alves Ferreira; Jugurta Alves Ferreira Filho - Relator: 
DES. ARMANDO FREIRE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Eduardo Andrade, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011. Armando 
Freire - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ARMANDO FREIRE - Trata-se de agravo de 
instrumento interposto por Vera Lúcia Carvalho Alves 
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito 

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - De acordo 
com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO E 
REFORMARAM A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

. . .
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manifestado, o Juiz determinou que a sua cota-parte fosse 
depositada em juízo.

Data venia, tenho que a r. decisão agravada deve 
ser reformada.

Verifico que o Magistrado condicionou a liberação 
do numerário ao pagamento do ITCD.

Acerca do Imposto de Transmissão Causa Mortis 
e Doação (ITCD), preceitua o art. 1.026 do Código de 
Processo Civil:

Art. 1.026. Pago o imposto de transmissão a título de morte, 
e junta aos autos certidão ou informação negativa de dívida 
para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença 
a partilha.

No entanto, compulsando os autos, verifico que o 
bem a que se reporta a agravante foi vendido com auto-
rização judicial há mais de cinco anos, conforme escri-
tura pública de compra e venda acostada às f. 38/40-TJ. 
Constato também que o pagamento se deu na época da 
venda do imóvel (f. 41/47-TJ).

Embora inexista, nos autos, prova da quitação do 
referido tributo, tenho que tal questão deveria ter sido 
discutida na época da venda do bem, e não servir como 
empecilho, no momento atual, para que a agravante 
levante a sua cota-parte, tendo em vista que todos os 
outros coerdeiros já receberam seus respectivos valores.

Assim, não vejo plausibilidade no indeferimento 
do levantamento da cota-parte da agravante, baseado 
na questão do pagamento do imposto, podendo esta ser 
discutida posteriormente com o Fisco.

Com essas considerações e razões de decidir, dou 
provimento ao recurso, cassando a r. decisão fustigada, 
e deferindo o levantamento do valor a que tem direito 
a coerdeira.

É o meu voto.
Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALBERTO VILAS BOAS e EDUARDO ANDRADE.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Usucapião - Autor - Coproprietário de imóvel 
adquirido em decorrência do falecimento de 

seus pais - Art. 191 da CF/88 - Animus domini 
- Inocorrência

Ementa: Usucapião. Autora coproprietária de imóvel 
adquirido em decorrência do falecimento de seus 
pais. Art. 191 da CF/88. Animus domini. Inocorrência. 
Improcedência mantida.

- Havendo a constatação de que a autora é coproprie-
tária de imóvel adquirido em razão de herança, o requi-
sito constante no art. 191 da Carta Magna não restou 

preenchido, não se configurando, também, a prescrição 
aquisitiva, a qual se funda no ânimo de ter a adquirente a 
coisa como se sua fosse, porque a recorrente permaneceu 
no imóvel por permissão e tolerância de sua genitora, 
tornando-se, assim, precária sua posse, o que impede a 
pretensão recursal.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0362.07.086273-9/001 - 
Comarca de João Monlevade - Apelantes: Evangelina de 
Souza Nascimento, Paulo Faustino Nascimento e outro - 
Apelada: Odete de Souza - Relator: DES. FRANCISCO 
KUPIDLOWSKI

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 1º e dezembro de 2011. - Francisco 
Kupidlowski - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI - Pressupostos 
presentes. Conhece-se do recurso.

Contra sentença que, na Comarca de João 
Monlevade - 2ª Vara Cível -, julgou improcedente o 
pedido de usucapião especial, surge a presente apelação 
interposta por Paulo Faustino Nascimento e outros. 
Pretendendo sua reforma, alega que reside no imóvel 
há mais de cinco anos e, desde o início da posse, que 
sempre foi mansa e pacífica, tendo recebido o terreno por 
doação verbal de sua cunhada e irmã, respectivamente.

Primeiramente, conforme dito pela sentença, os 
autores não preenchem os requisitos atinentes à espécie 
de usucapião pleiteada, à luz do art. 191 da CF/88, 
na medida em que a mãe da 2ª autora era possuidora 
do imóvel controvertido e tinha a intenção de adquiri-lo 
através de ação de usucapião, bastando conferir pela 
procuração outorgada por esta à sua outra filha, Sr.ª 
Odete de Souza, f. 58.

Ora, o direito hereditário é uma das formas de aqui-
sição da propriedade imóvel, porque, aberta a sucessão, 
a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros e testa-
mentários, não se exigindo a abertura de inventário, pois 
a aquisição do direito dá-se, simplesmente, em razão do 
falecimento do de cujus.

Desse modo, a Sr.ª Conceição dos Santos, já fale-
cida, transmitiu às suas filhas o direito de ajuizamento da 
ação de usucapião, não podendo o domínio ser conce-
dido a apenas uma de suas descendentes.

E mais, analisando os autos, depreende-se, com 
tranquilidade, ser inviável a aquisição do domínio do 
imóvel em testilha, à míngua da qualidade de posse ad 
usucapionem pelos autores.
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Administração Pública, bem como pela incontroversa 
inclusão da candidata na lista dos deficientes de outro 
concurso público, e correndo risco essa candidata de 
perder a vaga para ingresso no serviço público, prete-
rida pela convocação do próximo candidato na ordem de 
classificação, ficando, assim, privada de fonte de recursos 
de inequívoca natureza alimentar, capaz de propiciar-lhe 
a digna sobrevivência, tem-se por presentes os requisitos 
exibidos para o deferimento da tutela antecipada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.
11.114595-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Fhemig - Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais - Agravada: Andréa Nascimento Costa - 
Relator: DES. PEIXOTO HENRIQUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Belizário de Lacerda, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2011. - Peixoto 
Henriques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEIXOTO HENRIQUES - Por via de agravo 
de instrumento, insurge-se a Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais contra decisão que, prolatada 
em “ação ordinária”, ajuizada em seu desfavor por 
Andréa Nascimento Costa, deferiu a antecipação da 
tutela para determinar que se providencie a posse e o 
exercício da autora por conta de sua aprovação em 3º 
lugar no concurso para provimento do cargo de Técnico 
de Enfermagem, certame redigido pelo Edital Fhemig 
nº 01/09.

Em linhas gerais, após breve “sinopse dos fatos” 
e defesa “da necessidade de recebimento do agravo 
na forma de instrumento”, sustentou a agravante: que 
há necessidade de realização de prova pericial para 
apuração da deficiência auditiva, visto que “não concorda 
com a argumentação da autora/agravada, haja vista 
que, após realização de exame médico, constatou-se que 
a deficiência auditiva da autora é apenas leve, o que não 
possibilita a participação no concurso como PNE”; que o 
“deferimento da liminar ocorreu apenas com a juntada 
de laudos unilaterais por parte da agravada, o que não 
pode ser mantido, pois que não foi feito o necessário 
contraditório”; que “a autora não estava apta a concorrer 
para as vagas de PNE”; que a agravada foi considerada 
inapta para concorrer à vaga como portadora de neces-
sidades especiais; “que a agravada nem sequer contestou 
a declaração de inaptidão perante a agravante, haja 
vista que o edital traz a oportunidade de interposição de 

Concurso público - Candidata portadora de 
deficiência auditiva - Aprovação - Exigência de 
perda auditiva bilateral para caracterização da 

deficiência - Negativa de posse - Receio de dano 
irreparável - Perda da vaga - Tutela antecipada 

concedida - Manutenção

Ementa: Agravo de instrumento. Administrativo. Tutela 
antecipada. Concurso público. Candidata portadora de 
deficiência auditiva unilateral total. Negativa de posse 
por não caracterização da deficiência auditiva bila-
teral. Negativa indevida. Desnecessidade da bilaterali-
dade para caracterização da deficiência autorizadora da 
disputa pela vaga destinada a portador de necessidade 
especial. Precedentes do STJ. Recurso não provido.

- Conforme entendimento jurisprudencial dominante, 
a surdez total unilateral é suficiente para caracterizar 
a deficiência auditiva autorizadora da disputa pela 
vaga destinada a portador de necessidade especial em 
concurso público.

- Comprovada a deficiência auditiva por diversos laudos 
médicos, um deles emitido inclusive por órgão da 

Conforme documentação anexada aos autos, prin-
cipalmente a procuração de f. 58, bem como pela prova 
testemunhal apresentada, resta incontroverso que a Sr.ª 
Conceição dos Santos pretendia adquirir o domínio do 
imóvel através da ação de usucapião, tendo, inclusive, 
realizado o levantamento do terreno para retificação 
da área.

Com efeito, diante de tal situação, é possível concluir 
que os autores eram meros detentores do imóvel usuca-
piendo, praticando atos de exteriorização do domínio por 
mera permissão ou tolerância de sua sogra e genitora, 
respectivamente, ao longo dos anos.

Desse modo, a posse exercida pelos apelantes está 
desprovida do animus domini ou animus rem sibi habendi, 
inviabilizando, data venia, a aquisição do domínio, 
via usucapião.

Conclui-se, portanto, pela ausência do animus 
domini, não podendo a recorrente pleitear em seu favor o 
reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Com o exposto, nega-se provimento à apelação.
Custas do recurso, pelos apelantes, isentos.

DES. CLÁUDIA MAIA - De acordo com o Relator.

DES. NICOLAU MASSELLI - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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atividade, dentro do padrão considerado normal para o 
ser humano” e que, “portanto, ninguém ousaria dizer que 
a perda total da audição de um ouvido é algo normal, e 
mais, quando somada à perda leve da audição de outro 
ouvido, aí temos, com certeza, algo bem mais grave” 
(f. 78-TJ).

É contra tal antecipação de tutela que se recorre.
Sobre a concessão da antecipação de tutela, dispõe 

o Código de Processo Civil em seu art. 273:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, ante-
cipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 
no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 
convença da verossimilhança da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil repa-
ração; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela, 
deve-se verificar a presença, concomitante, da prova 
inequívoca que sustente a verossimilhança da alegação 
e a existência de fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação. Além disso, é necessário que não 
haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipa-
tório postulado (art. 273, § 2º, CPC).

Nesse sentido, esta 7ª Câmara Cível do TJMG 
já vaticinou:

A antecipação da tutela é medida excepcionalíssima e 
somente deverá ser deferida quando presentes os pressu-
postos autorizadores inseridos no CPC, art. 273: a existência 
de prova inequívoca das alegações contidas no pedido, 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 
ou abuso de direito, além da ausência de risco da irreversibi-
lidade do deferimento antecipado (AI nº 1.0273.09.006531-
2/001 - 7ª Câmara Cível do TJMG - Rel. Des. Wander 
Marotta - DJ de 30.10.2009).

Ao exame dos autos, constato que os argumentos 
empregados para suporte ao pedido de provimento do 
recurso com a respectiva reforma da decisão que concedeu 
a tutela, afiguram-se, ao menos no juízo perfunctório 
próprio a este pleito, insuscetíveis de assegurar à agra-
vante o deferimento do provimento reclamado.

Como é de conhecimento geral, a reserva de vagas 
aos portadores de necessidades especiais em concursos 
públicos é prescrita pelo art. 37, VIII, da Constituição 
Federal e regulamentada pela Lei nº 7.853/89; e esta, 
pelos Decretos nos 3.298/99 e 5.296/04.

Assim dispõe o Decreto nº 3.298/99:

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que 
se enquadra nas seguintes categorias:
[...]
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de 
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 
nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz 
[...].

recurso de tal decisão”; que a deficiência auditiva para 
disputar a vaga destinada ao PNE está prevista no inciso II 
do Decreto nº 3.298/99; que o relatório médico juntado 
comprova que a lesão auditiva da agravada é leve; que 
o cargo disputado pela agravada “não possui nenhum 
abalo pela falta de audição leve”, razão pela qual “o 
mais correto era a autora participar do concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos”; que 
“o simples fato de a agravada ser servidora estatutária do 
Hospital Municipal Odilon Behrens não lhe dá o direito 
de ser servidora da Fhemig”, até porque a Fhemig tem 
autonomia para avaliar o grau de deficiência da autora; 
que “agiu nos estritos termos do edital”; e, por fim, que se 
faz necessária a concessão do efeito suspensivo.

Além do provimento, requereu o efeito suspensivo.
Bem instruído o recurso.
Desnecessário o preparo (art. 511, § 1º, CPC).
Indeferido o efeito suspensivo.
Dispensadas maiores informações do d. Juiz a quo.
Sem a oitiva da PGJ/MG (Rec. Conj. PGJ/CGMP 

nº 03/07).
Contraminuta ofertada, com documentos.
É o relato do necessário.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de ad     mis-

         sibilidade.
A improcedência do recurso, entretanto, afigura-  se 

inevitável.
A agravada, conforme os relatórios médicos acos-

tados aos presentes autos (f. 22/25-TJ), é portadora de 
deficiência auditiva total no ouvido direito e parcial leve 
no ouvido esquerdo - perda média de 40 dB, conforme 
laudo de f. 25-TJ, classificação CID H90.5.

Em 2009, a agravada prestou concurso público 
para admissão ao cargo de Técnica de Enfermagem 
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 
Fhemig, Edital nº 01/2009, concorrendo a uma das 
vagas destinadas aos deficientes físicos. Foi aprovada 
em 3º lugar. Embora nomeada, teve sua posse negada 
em 08.10.2010 por ter sido considerada pelo Serviço 
do Setor de Medicina do Trabalho - GSST/Fhemig inapta 
ao trabalho “por não preencher critérios constantes no 
Decreto 3.298/99” (f. 14-TJ). Segundo a agravante, 
a agravada foi considerada portadora de deficiência 
auditiva leve, “o que não possibilita a participação no 
concurso como PNE” (f. 04-TJ).

Inconformada, a agravada ajuizou ação ordinária 
com pedido de deferimento de tutela antecipada contra a 
Fhemig, objetivando sua posse no cargo para o qual foi 
aprovada no concurso.

O d. Juiz a quo concedeu a tutela requerida por 
considerar presentes, na espécie, os requisitos autoriza-
dores do art. 273 do CPC, alicerçado em jurisprudência 
e dispositivos legais, tendo argumentado que, de acordo 
com o Decreto nº 3.298/99, “é considerada deficiência 
a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
fisiológica que gere incapacidade para o desempenho de 
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4º Grupo de Câmaras Cíveis/TJMG, também lembrado 
nos presentes autos, assim assentou:

[...] não se mostra razoável que o indivíduo com surdez bila-
teral moderada - limitação parcial em ambos os ouvidos 
- seja considerado deficiente físico, e à impetrante, com 
surdez unilateral profunda, isto é, perda auditiva total do 
ouvido esquerdo, não lhe seja permitido ocupar cargo após 
aprovação em concurso público e nomeação, como defi-
ciente física.
Assim, sendo patente que a perda auditiva total no ouvido 
esquerdo da autora gera limitações ao desempenho das 
funções a serem exercidas, acompanho o voto proferido pela 
em. Relatora para determinar que a impetrante seja consi-
derada deficiente física para o ingresso em cargo público, 
em observância aos princípios da isonomia, razoabilidade e 
da proporcionalidade.

O perigo de dano grave ou de difícil reparação 
também se encontra aqui comprovado, pois o indeferi-
mento da antecipação de tutela causaria à agravada a 
perda da vaga no certame realizado, preterida diante da 
convocação do próximo candidato na ordem de classifi-
cação, e, assim, ficaria privada de fonte de recursos de 
inequívoca natureza alimentar, capaz de propiciar-lhe a 
digna sobrevivência.

Irrefutável, pois, a periclitação.
Presentes, a meu pensar, os requisitos para ratificar 

a antecipação de tutela atacada; como já decidido:

Agravo de instrumento. Ação ordinária. Concurso público. 
Vaga destinada aos deficientes públicos. Portador de perda 
auditiva unilateral. Candidato eliminado. Decreto 3.298/99. 
Antecipação da tutela. Presença dos requisitos do art. 273 do 
CPC. - A ‘antecipação dos efeitos da tutela’ afigura-se medida 
devida quando presentes os requisitos aludidos pelo art. 273 
do CPC (AI nº 1.0024.10.204541-6/001 - 3ª Câmara Cível 
do TJMG - Rel. Des. Silas Vieira - DJ de 08.04.2011).

Isso posto, decido não prover o agravo de instru-
mento, mantendo inalterada a decisão atacada.

Custas recursais, ex lege (art. 10, I, LE nº 14.939/03).
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES OLIVEIRA FIRMO e WASHINGTON FERREIRA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Existe nos autos “Relatório Médico” firmado por 
otorrinolaringologista do Ipsemg, órgão sabidamente 
público, dando conta de que a agravada foi submetida 
a audiometria em 16.09.2010, tendo sido então cons-
tatado que a mesma é portadora de “anacusia à direita 
(perda total da audição); perda neurossensorial leve à 
esquerda (média 40 dB)” (f. 25-TJ).

Com efeito, ainda que em juízo sumário, tem-se que 
a agravada fez comprovação satisfatória de que é porta-
dora de deficiência auditiva total no ouvido direito, supe-
rior, portanto, atende ao critério estabelecido no supra-
citado artigo, e de deficiência auditiva leve no ouvido 
esquerdo (40 db, 1 dB abaixo do critério estabelecido), 
como indicam os laudos de f. 22/25-TJ.

Além disso, consta dos autos declaração da 
Gerência de Gestão de Pessoas e do Trabalho do 
Hospital Municipal Odilon Behrens esclarecendo que 
a autora/agravada foi aprovada no certame do Edital 
nº 001/2008 do referido nosocômio para a função 
de Técnico de Enfermagem e que foi “classificada em 
20º lugar do quadro de Portadores de Necessidades 
Especiais” (f. 97-TJ).

Ora, nesse contexto, têm-se elementos idôneos, 
oriundos da própria Administração Pública, a comprovar 
a verossimilhança das alegações da agravada, o que só 
confirma a correição da decisão que deferiu a tutela ante-
cipada requerida.

Quanto à exigência de perda bilateral, parcial ou 
total da capacidade auditiva para caracterização de defi-
ciência auditiva para fins de preenchimento de vagas 
destinadas aos portadores de necessidades especiais 
em concursos públicos, conforme disposto no Decreto 
nº 3.298/99, nossos tribunais vêm entendendo que não 
há necessidade de que essa deficiência seja bilateral, 
sendo suficiente para caracterizar a dita deficiência a 
comprovação da surdez unilateral.

Nesse sentido, como já lembrado, quer na decisão 
fustigada, quer na contraminuta, confira-se: ROMS 
nº 20.865/ES, 6ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 
de 30.10.2006.

Aplicável também ao caso, por analogia, aresto 
que trata da visão monocular, objeto inclusive da Súmula 
nº 377/STJ:

Administrativo. Concurso público. Portador de visão 
monocular. Direito a concorrer às vagas destinadas aos porta-
dores de deficiência física. Recurso ordinário provido. - 1. O 
art. 4º, III, do Decreto 3.298/99, que define as hipóteses de 
deficiência visual, deve ser interpretado em consonância com 
o art. 3º do mesmo diploma legal, de modo a não excluir 
os portadores de visão monocular da disputa às vagas desti-
nadas aos portadores de deficiência física. Precedentes. - 2. 
Recurso ordinário provido (RMS nº 19.257/DF - 5ª Turma do 
STJ - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJ de 30.10.2006).

Não é demais acrescentar aqui o voto da eminente 
Des.ª Teresa Cristina da Cunha Peixoto, que, votando como 
Vogal no julgamento do MS nº 1.0000.08.484297-0/000, 

Insolvência civil - Adjudicação em processo 
posterior à sentença declaratória - Nulidade 
- Retorno do bem ao patrimônio do devedor - 

Concurso de credores

Ementa: Insolvência civil. Adjudicação em processo poste-
rior à sentença declaratória de insolvência. Nulidade. 
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Retorno do bem ao patrimônio do devedor. Concurso de 
credores. 

- Tendo ocorrido a adjudicação após decretada a insol-
vência dos agravados, deve ser ela tornada sem efeito, 
retornando o bem ao patrimônio dos agravados, a fim 
de que sobre ele se estabeleça o concurso de credores. 

OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS Nº 1.0002.10.
001865-0/001 - Comarca de Abaeté - Requerente: 
Sidney Guilherme de Sousa - Requeridos: Pacífico Lima 
Filho e sua mulher, Olga Adelina de Lima - Relator:  DES. 
EDUARDO MARINÉ DA CUNHA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA 
CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011. - Eduardo 
Mariné da Cunha - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA (Relator) - 
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sidney 
Guilherme de Souza contra a decisão de f. 14/TJ, prola-
tada nos autos da ação de insolvência civil proposta pelos 
agravados, Pacífico Lima Filho e Olga Adelina de Lima, 
em que a MM. Juíza a qua se pronunciou nos seguintes 
termos: 

Em análise ao pedido de f. 63, e considerando a mani-
festação do administrador da massa, às f. 77/78, torno 
sem efeito a penhora realizada nos autos da execução 
nº 0002.10.001637-3, em 15/10/2010, ou seja, após a 
declaração de insolvência do executado, em detrimento do 
concurso universal de credores. Por consequência, fica sem 
efeito o auto de adjudicação. 

Sustenta ter tomado conhecimento da ação de insol-
vência dos agravados em 18.02.2011, quando habilitou 
o restante de seu crédito no referido processo. Ressalta 
que a publicidade da ação de insolvência ocorreu através 
do edital de convocação de credores, publicado em 
05.04.2011. Assevera que os agravados, por diversas 
vezes, foram intimados a se manifestarem no processo de 
execução, não tendo informado acerca da ação de insol-
vência civil. Aduz que a ação de execução foi ajuizada 
em 17.06.2010 e a de insolvência civil, em 09.07.2010. 
O edital de convocação de credores foi publicado em 
04.04.2011, de forma que os atos processuais revogados 
pela decisão que ora se combate já se haviam conso-
lidado, ocorrendo coisa julgada material, pois que não 
houve, em tempo oportuno, insurgência dos agravados, 
tampouco dos credores, no tocante à penhora e adju-
dicação ocorridas na ação de execução. Afirma que o 

veículo adjudicado, avaliado em R$ 8.000,00, não mais 
lhe pertence, tendo vendido a terceiro por R$ 5.000,00. 

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao 
recurso e, quando do julgamento, o seu provimento, para 
revogar a decisão hostilizada. 

O agravo de instrumento foi recebido apenas no 
efeito devolutivo (f. 72/74-TJ). 

Oficiada a MM. Juíza a qua, o Juiz que a substituía 
informou a mantença da decisão hostilizada (f. 85-TJ).

Contraminuta às f. 79/83-TJ. 
Presentes os requisitos de sua admissibilidade, 

conheço do agravo de instrumento. 
Cinge-se o presente agravo de instrumento à 

análise da decisão em que a MM. Juíza, nos autos da 
ação de insolvência civil proposta pelos agravados, 
tornou sem efeito a penhora realizada nos autos da 
execução nº 0002.10.001637-3, ajuizada pelo agra-
vante, em 15.10.2010, após a declaração de insolvência 
do executado, ficando, por consequência, sem efeito a 
adjudicação levada a efeito, em detrimento do concurso 
universal de credores. 

Trata-se de ação declaratória de insolvência civil 
aviada pelos agravados, conforme se vê às f. 44/48-TJ. 
A sentença de declaração da insolvência dos agravados 
foi proferida no dia 12.08.2010, disponibilizada no DJe 
no dia 17.08.2010, conforme consulta do sítio eletrô-
nico www.dje.tjmg.jus.br. A adjudicação nos autos da 
execução ajuizada pelo agravante contra os agravados 
ocorreu no dia 25.11.2010 (f. 42/TJ), ou seja, após a 
decretação da insolvência civil daqueles. 

O art. 752 do CPC dispõe acerca dos efeitos da 
sentença que declara insolvente o devedor: 

Art. 751. A declaração de insolvência do devedor produz: 
I - o vencimento antecipado das suas dívidas; 
II - a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de 
penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do 
processo; 
III - a execução por concurso universal dos seus credores. 

A teor do art. 752 do mesmo diploma adjetivo, 
“declarada a insolvência, o devedor perde o direito de 
administrar os seus bens e de dispor deles, até a liqui-
dação total da massa”. 

Em comentário ao referido dispositivo, leciona 
Costa Machado: 

Este art. 752 reconhece dois outros efeitos materiais da 
sentença decretatória da insolvência civil (o art. 751, I, já 
previra o vencimento antecipado das dívidas e o inciso II, 
a criação da massa insolvente). O primeiro é a perda, por 
parte do devedor declarado insolvente, do direito de admi-
nistrar o seu patrimônio, posto que para o exercício de tal 
encargo, agora de natureza pública, é nomeado adminis-
trador pela própria sentença (art. 761, I), o que é, por sua 
vez, decorrência de outro efeito material: a constituição da 
universalidade patrimonial denominada massa do insolvente. 
O segundo é a perda da disponibilidade do patrimônio 
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Ação declaratória de inexistência de débito - 
Titulo executivo - Protesto - Determinação ao 
cartório para exibi-los - Descabimento - Ônus 
da parte - Momento processual inadequado - 

Indenização - Dano moral - Cumulação de ações

Ementa: Agravo de instrumento. Ação declaratória de 
inexistência de dívida. Títulos executivos protestados. 
Determinação ao cartório para exibi-los. Descabimento. 
Ônus da parte. Momento processual inadequado. 

- Deve ser indeferida a determinação a cartório de 
protesto de títulos para exibir em juízo documentos de 
protestos lavrados, destinados à instrução de ação judi-
cial (art. 360 do Código de Processo Civil), pois, pela 
natureza do órgão, a parte interessada poderá obtê-los 
diretamente. 

- Ainda que cabível ordem a terceiro para exibir 
documentos em juízo, a fase inicial do processo não é 
adequada para tanto, pois a parte contrária poderá juntá-
-los com a defesa. 

Recurso não provido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0433.
11.016810-4/001 - Comarca de Montes Claros 
- Agravante: Edvan Pereira da Silva - Agravadas: 
Agropecuária São Lázaro, Cemar - Companhia Energética 
do Maranhão - Relator: DES. GUTEMBERG DA MOTA E 
SILVA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2012. - Gutemberg 
da Mota e Silva - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - Edvan 
Pereira da Silva interpôs agravo de instrumento pleite-
ando a reforma da decisão do MM. Juiz da 5ª Vara Cível 
da Comarca de Montes Claros, que, na ação declara-
tória de inexistência de débito c/c indenização por danos 
morais ajuizada contra Agropecuária São Lázaro e Cemar 
- Companhia Energética do Maranhão, indeferiu seu 

arrecadado, o que torna nulas de pleno direito quaisquer 
alienações, e não simplesmente ineficazes, como acontece 
em relação aos bens penhorados (o texto utiliza expressa-
mente o verbo dispor, o que não dá margem à interpretação, 
no sentido, de que se trate de mera ineficácia). A indisponi-
bilidade se prolonga até o momento da extinção das obriga-
ções (art. 782). 

Assim, tendo ocorrido a adjudicação após decre-
tada a insolvência dos agravados, deve ser ela tornada 
sem efeito, retornando o bem ao patrimônio dos agra-
vados, a fim de que sobre ele se estabeleça o concurso 
de credores. 

Nesse sentido, analogicamente, veja-se o seguinte 
julgado: 

Embargos à arrematação. Sentença declaratória de insol-
vência civil anterior ao ato de arrematação. Nulidade do ato 
que se confirma. Honorários. Condenação. Arbitramento 
de percentual sobre o valor da arrematação. Adequação e 
redução. Apelo parcialmente provido. 1 - Se posteriormente 
à publicação da sentença que declara a insolvência civil dos 
embargantes vem a ocorrer uma arrematação, o ato deve ser 
declarado nulo e o produto do bem deve entrar para a massa, 
conforme dispõe o § 2º do art. 762 do CPC. 2 - O arbitra-
mento dos honorários advocatícios deve ser feito de maneira 
adequada e condizente com a natureza da demanda, pelo 
que se dá parcial provimento ao recurso para isto. (Apelação 
Cível n° 1.0287.04.016857-0/001 - Rel. Des. Francisco 
Kupidlowski - 13ª CACIV. DJ de 28.05.2009.) 

Embargos à arrematação. Insolvência civil. Execução singular. 
Data posterior à publicação da declaratória. Habilitação de 
credor retardatário. - Ocorrendo a arrematação na execução 
singular posteriormente à publicação da sentença que 
declara a insolvência civil, o produto dos bens deve entrar 
para a massa, conforme dispõe o § 2º do art. 762 do CPC. 
- Transcorrido o prazo para habilitação poderá o credor 
retardatário propor ação direta para assegurar seu direito. 
(Apelação Cível nº 1.0287.04.016055-1/001, 13ª Câmara 
Cível, Relatora Des.ª Eulina do Carmo Almeida, publicado 
em 25.03.2006.) 

O agravando alega ter alienado o bem adjudi-
cado no processo de execução, entendendo impossível 
a devolução do veículo. Sustenta que o bem adjudicado 
foi avaliado em R$8.000,00 e alienado por R$5.000,00. 
Afirma ter sofrido prejuízo de R$3.000,00. Logo, estando 
impossibilitado de devolver o bem, deverá ele devolver 
ao patrimônio do devedor insolvente o fruto da alienação 
(R$5.000,00). 

Ressalto que não haverá prejuízo ao agravante, 
de vez que habilitará seu crédito, como inclusive já o fez 
(f. 58/60-TJ). 

Com tais razões de decidir, nego provimento ao 
recurso, mantendo a decisão agravada. 

Custas, ao final, debitadas a quem sucumbir na 
demanda. 

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - De acordo 
com o Relator. 

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - De 
acordo com o Relator. 

Súmula - RECURSO DESPROVIDO.

. . .



140        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 65-252, out./dez. 2011

Custas, ao final, pela parte vencida. 

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - De acordo com o Relator.

DES. PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - De 
acordo com o Relator. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

pedido de intimação do Cartório Noris Maranhão, situado 
em São Luís, Maranhão, para exibir os documentos que 
geraram os protestos questionados por meio da presente 
demanda, sob o fundamento de que as informações 
pretendidas podem ser obtidas independentemente de 
intervenção judicial. 

Afirmou que não contraiu as dívidas que foram 
protestadas pelo Cartório Noris Maranhão e não possui 
condições financeiras de comparecer ao Maranhão. 
Acrescentou que requereu ao cartório as informações 
de que precisa para impugnar a dívida, mas elas lhe 
foram negadas, razão pela qual recorreu ao Judiciário. 
Sustentou que essas informações são essenciais ao julga-
mento desta demanda, para que se possa identificar a 
origem das alegadas dívidas protestadas. 

Mencionou os arts. 341 e 360 do Código de 
Processo Civil, que tratam da exibição de documentos em 
poder de terceiros. 

Requereu a reforma da sentença, para que seja 
deferido seu pedido de exibição incidental do documento 
descrito à f. 11 dos autos de origem. 

Como a relação processual não se completou na 
primeira instância, descabida a intimação dos agravados 
para apresentação de contraminuta. 

Informações do MM. Juiz à f. 42-TJ. 
É o relatório. Decido. 
Conheço do recurso, pois presentes seus pressu-

postos de admissibilidade. 
O agravante ajuizou ação declaratória de inexis-

tência de débitos c/c indenização por danos morais em 
face dos agravados, que protestaram duplicatas em seu 
nome no Cartório Noris Maranhão, situado em São Luís, 
Maranhão, afirmando não possuir qualquer relação com 
eles que pudesse gerar o referido débito. Requereu ao 
MM. Juiz que intimasse o cartório, para que ele apresente 
as duplicatas protestadas, de modo a esclarecer a origem 
da dívida, o que foi indeferido. 

A decisão agravada deve ser mantida. Como bem 
salientou o MM. Juiz, as informações pretendidas pelo 
agravante estão à disposição de qualquer pessoa no 
cartório, não sendo necessária intervenção judicial para 
sua obtenção, principalmente por se tratar de interesse 
privado do agravante. 

A alegada falta de condições financeiras é certa-
mente lamentável, mas não se trata de fato jurígeno, a 
autorizar a intervenção judicial no caso. 

Ademais, o agravante requereu a exibição logo 
na inicial, afirmando ser a única maneira de se apurar a 
origem da dívida, sem, contudo, aguardar a citação e a 
manifestação dos agravados, que, certamente, trarão aos 
autos elementos justificadores da realização do protesto. 

Verifica-se assim que, ainda que fosse devida a 
ordem judicial de exibição, não seria esse o momento 
processual adequado, já que nem sequer houve citação 
dos agravados, responsáveis pelo protesto. 

Diante disso, nego provimento ao recurso, mantendo 
integralmente a decisão agravada. 

Ação monitória - Cheque prescrito - Possibilidade 
- Endosso em preto - Transmissão do crédito 
- Prova suficiente - Legitimidade ativa - Causa 

debendi - Desnecessidade de indicação - 
Desconstituição do crédito - Ônus da prova

Ementa: Apelação cível. Ação monitória. Cheque pres-
crito. Possibilidade. Endosso em preto. Prova suficiente 
da transmissão do crédito. Legitimidade ativa. Causa 
debendi. Desnecessidade de indicação. Desconstituição 
do crédito. Réu não se desincumbiu do ônus da prova. 

- O cheque prescrito constitui prova escrita sem eficácia 
de título executivo, porém apta a embasar a ação moni-
tória, que dispensa a declinação da causa debendi, além 
de gozar de presunção relativa quanto à sua certeza e 
liquidez, para efeitos processuais. 

- Estando comprovada a transmissão do crédito explici-
tado nos títulos prescritos, por meio de endosso, à parte 
autora, que, inclusive, os possui, resta configurada a legi-
timidade ativa. 

- Cabe à parte ré o ônus de demonstrar que não seria 
devido o pagamento do título prescrito. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0372.09.042058-2/001 - 
Comarca de Lagoa da Prata - Apelante: José Francisco 
de Sousa - Apelado: João Batista de Almeida - Relator: 
DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2011. - Evandro 
Lopes da Costa Teixeira - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - 
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de 
f. 80/83, pela qual o MM. Juiz a quo, nos autos da ação 
monitória movida por João Batista de Almeida em face 
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de José Francisco de Sousa, julgou procedente o pedido 
inicial, constituindo o débito em título executivo judicial. 

Em suas razões recursais (f. 87/97), a parte alegou, 
em preliminar, a ilegitimidade ativa, uma vez que os 
cheques são nominais à Distribuidora Modesto, não 
havendo prova da transferência à parte autora. Enfatizou 
que o portador dos títulos de crédito não é o credor da 
dívida, já que nada contratou com o emitente. Salientou 
que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao 
devedor, senão quando a ele notificada. Ressaltou que 
não teve ciência do endosso ou da cessão de crédito. 
Mencionou que o Código de Processo Civil veda a postu-
lação de direito alheio em nome próprio. No mérito, 
aduziu que, como os cheques estão prescritos, a parte 
autora deveria esclarecer a origem da obrigação, com 
a apresentação das notas fiscais. Disse que a obrigação 
referente ao mencionado título não foi integralizada. 
Ressaltou que o autor não se desincumbiu do seu ônus 
probatório. Pleiteou o provimento do apelo, para que os 
embargos monitórios sejam acolhidos, invertendo-se os 
ônus da sucumbência. 

As contrarrazões foram apresentadas às f.101/107, 
pugnando pelo desprovimento do apelo. 

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os 
pressupostos da admissibilidade. 

A preliminar de ilegitimidade ativa confunde-se com 
o mérito e será oportunamente apreciada. Somente a 
análise meritória do feito possibilitará ao julgador avaliar 
se estão presentes os requisitos ensejadores da proce-
dência do pedido. 

Diante disso, passa-se à análise do mérito. 
Conforme preceitua o Código de Processo Civil, 

em seu art. 1.102-A, é requisito essencial à propositura 
da monitória a presença de prova escrita demonstrativa 
do débito cuja satisfação é pretendida e que não possui 
a força executiva autônoma, sendo despicienda a indi-
cação da causa debendi. 

De tal modo, é entendimento jurisprudencial, inclu-
sive sumulado (Súmula nº 299 do STJ), e doutrinário 
consolidado que o cheque prescrito constitui prova escrita 
sem eficácia de título executivo apta a embasar a ação 
monitória, pois, com a prescrição, deixa de ser título 
executivo, tornando-se mera prova escrita, com todos os 
requisitos exigidos pelo art. 1.102-a do CPC, gozando, 
também, de presunção relativa quanto à sua certeza e 
liquidez, para efeitos processuais. 

Uma vez ajuizada a monitória, incumbe ao devedor 
citado concordar com o pedido formulado pelo credor ou 
apresentar embargos, visando à demonstração da exis-
tência de fatos que impeçam a transformação do título 
sem eficácia em título executivo judicial dando amplitude 
ao contraditório, o que, no entanto, não faz inverter o 
ônus da prova da alegação respectiva do fato. 

A distribuição do ônus da prova é feita segundo os 
ditames do art. 333 do CPC, que assim dispõe: 

Art. 333. O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifica-
tivo ou extintivo do direito do autor. 

Sobre o tema, nos ensina o renomado jurista José 
Rubens Costa: 

O autor apresenta início de prova escrita - comprovação 
parcial do fato constitutivo -, e o réu, se quiser defender-se, 
dispõe do direito aos embargos (art. 1.102c), competindo-lhe 
o ônus probatório para desconstituir a força monitória reco-
nhecida pelo juiz ao deferir a ação, com base no conven-
cimento proporcionado pela sumária cognição representada 
pela essencial prova escrita do suposto credor. Também lhe 
assiste o ônus dos fatos impeditivos, modificativos ou extin-
tivos (art. 333, II) (Ação monitória. São Paulo: Saraiva, 1995, 
p. 14-16). 

Por outro lado, no caso em apreço, tenho que os 
endossos em nome da parte autora contidos no verso 
dos cheques de f. 08/09 comprovam a transferência do 
crédito explicitado nos títulos prescritos, estando, pois, 
patente a legitimidade ativa do demandante, isto é, o seu 
direito de cobrar os respectivos valores em juízo. 

Sobre a possibilidade de transmissão do crédito por 
endosso, a Lei nº 7.357/85, em seus arts.17 e 27, dispõe: 

Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou 
sem cláusula expressa ‘ à ordem’, é transmissível por via de 
endosso. 
[...]
Art. 27. O endosso posterior ao protesto, ou declaração equi-
valente, ou à expiração do prazo de apresentação produz 
apenas os efeitos de cessão. Salvo prova em contrário, o 
endosso sem data presume-se anterior ao protesto, ou decla-
ração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação. 

Ademais, mister registrar que os cheques, quando 
do ajuizamento da ação, estavam na posse da parte 
autora, o que confirma, mais uma vez, que o crédito nele 
apontado, realmente, foi transmitido. 

A propósito: 

Ementa: Ação monitória. Cheque prescrito. Portador que 
obteve a cártula por meio de endosso. Legitimidade ativa. 
Prova escrita. Causa debendi. Ônus da prova. Embargante. 
Desconstituição da dívida. Comprovação. Ausência. - Os 
portadores de cheques prescritos, que obtiveram o direito ao 
recebimento do crédito representado pelas cártulas por meio 
de endosso, detêm legitimidade para integrar o polo ativo da 
ação monitória lastreada nas referidas cártulas. - Havendo 
a empresa autora juntado o cheque prescrito emitido pela 
parte ré, não se faz necessária a declinação da causa 
debendi para que a cártula seja constituída em título judicial, 
cabendo ao demandado, se for o caso, comprovar a inexis-
tência da dívida. - Como o apelante não se desincumbiu do 
ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modifi-
cativo ou extintivo do direito pleiteado, cumpre condená-lo 
ao pagamento da dívida representada pelos cheques pres-
critos (TJMG. Apelação Cível n° 1.0105.07.237758-0/001. 
Relator do acórdão: Des. Lucas Pereira, j. em 21.10.2010, p. 
em 19.11.2010). 
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Ementa: Ação monitória. Cheque prescrito. Endossatário. 
Legitimidade ativa. - O portador de cheque prescrito, a ele 
endossado, é parte legitima para figurar no polo ativo de ação 
monitória (TJMG. Apelação Cível n° 1.0024.08.103266-
6/001. Relator do acórdão: Des. Guilherme Luciano Baeta 
Nunes, j. em 09.11.2010, p. em 25.11.2010). 

Processo civil. Ação monitória. Legitimidade ativa ad causam. 
Art. 940 do Código Civil. Sanção. Ausência de prova de 
má-fé. Súmula do STF. Inteligência. Oposição de embargos. 
Procedimento. Ônus da prova. - O cheque prescrito, por si 
só, comprova um crédito, independentemente de negócio 
subjacente, e a pessoa que tem a sua posse é, em virtude 
disso, parte legítima para figurar no polo ativo da ação moni-
tória que vise à cobrança do valor representado na cártula 
[...] (TJMG. Apelação cível n° 1.0024.04.448810-4/001 - 
Rel.ª Des.ª Hilda Teixeira da Costa, 14ª Câmara Cível, DJ de 
23 de novembro de 2006). 

Ementa: Ação de cobrança. Cheque prescrito. Possibilidade. 
Ilegitimidade ad causam não configurada. Recurso provido. - 
O cheque prescrito constitui prova hábil para a cobrança do 
crédito pelo procedimento comum ordinário ou monitório. - 
Tem legitimidade para receber o crédito o portador de cheque 
prescrito, perante o seu emitente, se inexistente qualquer irre-
gularidade na cessão de crédito (TJMG. Apelação Cível n° 
1.0433.09.289187-1/001. Relator do acórdão: Des. Tarcísio 
Martins Costa, j. em 13.04.2010, p. em 26.04.2010).

Em contrapartida, é da parte ré o ônus de demons-
trar a inexigibilidade dos cheques, já que não se faz neces-
sária, como visto, a declinação da causa debendi para 
que o cheque seja constituído de pleno direito, cabendo 
ao apelante, se for o caso, comprovar a inexistência da 
dívida. 

Tal entendimento está em consonância com aquele 
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

A prova escrita, na verdade, é todo e qualquer documento 
que autorize o juiz a entender que há direito à cobrança 
de determinado débito, mesmo que não prove diretamente 
o fato constitutivo (REsp 188.375/MG, 3ª Turma, Rel. Min. 
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 16.8.1999). 

A ação monitória instruída com cheque prescrito dispensa 
a demonstração da causa de sua emissão, de acordo com 
a jurisprudência mais recente, considerando a perda da 
natureza executiva em face do transcurso do prazo pres-
cricional (AgRgREsp nº 450.231/MT, de minha relatoria, 
DJ de 10.3.03; REsp nº 303.095/DF, de minha relatoria, 
DJ de 12.11.01; REsp nº 402.699/DF, Rel. o Ministro Aldir 
Passarinho Junior, DJ de 16.9.02; REsp nº 419.477/RS, Rel. o 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 02.9.02). 

Outro não é o entendimento desta Câmara, inclu-
sive, deste Tribunal: 

Ementa: Ação ordinária de cobrança. Cheque prescrito. 
Causa debendi. Compra e venda de adubos. Alegação de 
que as mercadorias não foram entregues. Ônus da prova. 
Juros moratórios. Termo inicial. Art. 219 do CPC. Citação 
válida. - Nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil, 
a citação válida constitui em mora o devedor, sendo esta 
a data para o início da incidência dos juros moratórios. O 
cheque prescrito, por si só, é prova hábil a embasar ação de 

cobrança, sendo prescindível a menção da causa debendi na 
inicial. Provando formalmente o credor o seu direito através 
de cheque prescrito, de emissão do devedor, cabe a este o 
ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito incorporado ao título. Inteligência do art. 333, II, 
do CPC (TJMG. Número do processo: 1.0051.03.007814-
4/001, Rel. Des. Lucas Pereira, p. em 1º.06.2007). 

Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Ação monitória. 
Sentença simultânea. Inépcia da inicial e impossibilidade jurí-
dica do pedido. Não verificação. Inversão do ônus da prova. 
Não cabimento. Agravo retido não provido. Cheque prescrito. 
Prova escrita sem eficácia de título executivo. Documento sufi-
ciente para a ação monitória. Indicação de causa subja-
cente. Desnecessidade. Prova exclusivamente testemunhal. 
Não cabimento. Pagamento e prática de agiotagem. Não 
comprovação. Recurso não provido. - [...] Na ação monitória 
de cheque prescrito não se cogita sua causa subjacente. - Se 
o devedor confessou a dívida e não comprovou o seu paga-
mento nem a ocorrência de prática de agiotagem, deve ser 
mantida a decisão que constituiu título executivo em favor do 
credor. - Recurso conhecido e não provido (TJMG. Apelação 
Cível n° 1.0024.07.500784-9/001. Rel.ª do acórdão: 
Des.ª Márcia De Paoli Balbino, j. em 14.07.2011, p. em 
23.08.2011).

Ementa: Apelação cível. Ação monitória. Cheque prescrito. 
Desnecessidade de exposição da causa debendi. Ônus da 
prova. Réu. CPC, art. 333, II. Recurso desprovido. - É desne-
cessário detalhar a causa debendi em ação de cobrança de 
cheque prescrito, pois o ônus de afastar a veracidade que 
emana dos títulos, ainda que prescrita a ação cambial, é do 
suposto devedor. Não tendo o réu se desincumbido do seu 
ônus probatório, deixando de apresentar prova das alega-
ções de que houve o pagamento dos títulos, deve ser mantida 
a sentença, que julgou procedente a demanda (TJMG. 
Apelação Cível n° 1.0153.06.052142-1/001. Rel. do 
acórdão: Des. Eduardo Mariné da Cunha, j. em 02.12.2010, 
p. em 12.01.2011).

 Desse modo, refutam-se as alegações da parte ré 
quanto à inexistência de negócio jurídico com o apelado 
e à não comprovação da origem do crédito em virtude da 
não juntada das respectivas notas fiscais. 

Não fosse isso, cumpre enfatizar que a parte autora 
exibiu documento representativo de seu crédito e o 
apelante não cuidou de produzir prova capaz de descons-
tituir a sua cobrança, limitando-se a sustentar que não foi 
realizado negócio jurídico entre as partes. 

Portanto, considerando que o apelante não negou a 
emissão dos cheques, nem demonstrou a sua ilegalidade 
e que o apelado comprovou suficientemente os fatos 
constitutivos de seu direito, deve ser mantida a sentença. 

Posto isso, nego provimento ao recurso. 
           
DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - De acordo 

com o Relator. 

DES. LUCIANO PINTO - De acordo com o Relator. 

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Indenização - Conta-corrente - Encerramento 
unilateral - Exercício regular do direito - Ausência 

de responsabilidade e do dever de indenizar

Ementa: Ação de indenização. Encerramento unilateral 
de conta-corrente. Exercício regular de direito. Ausência 
de responsabilidade e do dever de indenizar. Dano moral. 
Não configuração. 

- Cabe ao banco/apelado o livre direito de escolha sobre 
com quem deva estabelecer suas relações comerciais/
jurídicas, tendo este agido no exercício regular de seu 
direito, uma vez que não é obrigado a fornecer crédito a 
quem quer que seja. 

- A mera resilição unilateral do contrato de conta-corrente 
de um cliente não caracteriza ofensa à sua dignidade ou 
aos seus direitos de personalidade. 

- O mero transtorno ou aborrecimento, por si só e ainda 
que de proporção significativa, não é capaz de ensejar a 
configuração do dano moral. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.057991-1/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Lucinei Rocha 
da Silva - Apelado: Banco Bradesco S.A. - Relator: DES. 
ARNALDO MACIEL

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011. - Arnaldo 
Maciel - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. ARNALDO MACIEL - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Lucinei Rocha da Silva contra a 
sentença de f. 59/62, que julgou improcedente a ação de 
indenização por danos morais ajuizada contra o Banco 
Bradesco S.A., ao fundamento de que, apesar de não ter 
havido a notificação prévia do cancelamento da conta 
do autor, não restou comprovada a existência do efetivo 
dano moral, o que não passou de mero aborrecimento 
cotidiano, condenando-o ao pagamento das custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, estes no 
importe de R$1.000,00, corrigidos monetariamente pelos 
índices da CGJ/MG, desde a publicação da decisão até 
o efetivo pagamento. 

À f. 66, foram acolhidos os embargos declaratórios 
interpostos às f. 63/65, para suspender a exigibilidade 
do pagamento das custas, despesas e honorários advo-
catícios, por estar o autor amparado pelos benefícios da 
justiça gratuita. 

Nas razões recursais de f. 67/75, aduz o apelante 
que o apelado, sem qualquer motivo e sem notificação 
prévia, encerrou sua conta bancária, o que gerou a 
recusa do seu cartão numa compra de eletrodomés-
tico, causando-lhe dor, humilhação e angústia, e que o 
apelado se negou a apresentar-lhe justificativas para o 
encerramento da conta. 

Afirma ainda, o apelante, que existe uma relação de 
consumo entre as partes, na qual presume contra o forne-
cedor a culpa pela falta do serviço prestado e, no caso 
dos autos, o impedimento ao acesso bancário sem o seu 
conhecimento já configura, por si só, ato ilícito sujeito a 
reparação, sendo o dano presumido em razão da publi-
cidade de tal restrição, não dependendo, portanto, para 
sua fixação, da comprovação da impossibilidade de 
efetuar a compra de eletrodoméstico, requerendo, ao 
final, a condenação do apelado no pagamento de indeni-
zação por danos morais pelo encerramento da conta, sem 
prévia notificação, bem como pela negativa de prestar os 
esclarecimentos quanto à origem do encerramento. 

Sem preparo, por estar o apelante litigando sob o 
pálio da assistência judiciária, o recurso foi recebido à 
f. 76. 

Intimado, o apelado apresentou suas contrarra-
zões às f. 77/94, requerendo seja negado provimento ao 
recurso. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso e passo à sua análise. 

Do mérito. 
Alega o apelante que era cliente do apelado e vinha 

movimentando normalmente sua conta bancária quando, 
sem qualquer aviso prévio ou motivo, o apelado cancelou 
a conta, sendo surpreendido mediante a negativa do seu 
cartão, numa determinada compra de eletrodomésticos, 
o que lhe teria causado dor, humilhação e angústia, ense-
jando o dano moral. 

A despeito de toda a argumentação tecida pelo 
apelante, é forçoso reconhecer que não conseguiu ele 
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos 
do art. 333, I, do CPC, considerando que não restou 
demonstrada a configuração de verdadeiro dano moral 
supostamente vivenciado pelo apelante. 

De início, registra-se que o apelado não é obrigado 
a fornecer crédito a quem quer que seja, possuindo o 
livre direito e autonomia de escolher com quem irá esta-
belecer suas relações comerciais/jurídicas e sendo-lhe 
garantido o direito de selecionar seus clientes, como 
dispõe o art. 5º, II, da Constituição da República, de 
modo que, não sendo do seu interesse manter aberta a 
conta-corrente, torna-se permitida a resilição unilateral 
do contrato, com fulcro no art. 473 do CPC, o que, de 
pronto, joga por terra a pretensão do apelante de que 
o apelado apresente as justificativas que o levaram ao 
encerramento da conta. 

Sobre o assunto, este é o entendimento deste 
Tribunal: 



144        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 65-252, out./dez. 2011

Ementa: Civil. Ação de indenização por dano moral. 
Cancelamento unilateral de cartão de crédito. Ausência de 
ofensa à honradez da consumidora. Dano moral afastado. 
- As instituições financeiras não estão obrigadas a conceder 
crédito ou manter todo e qualquer interessado no seu rol de 
clientes, sendo legítimo o cancelamento da relação contra-
tual em virtude de critérios próprios e internos de cada banco, 
mormente em casos como o presente em que a cliente não 
foi exposta a situação vexatória ou humilhante (Ac. na Ap. 
nº 501.551-6, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Vilas 
Boas, j. em 18.10.2005). 

Contudo, o art. 12, I, da Resolução nº 2.747 do 
Bacen estabelece que cabe à instituição financeira a 
comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir 
o contrato. 

Compulsando os autos, pode-se aferir, através dos 
documentos de f. 15/16, que em 22 de dezembro de 
2009 foi expedida notificação ao apelante, informando 
quanto ao encerramento da sua conta a partir do dia 21 
de dezembro de 2009. 

Dessa forma, conclui-se que o apelado não provi-
denciou a prévia notificação do apelante, quanto ao 
encerramento da conta, restando aferir se a conduta 
do apelado seria realmente apta a ensejar o dever de 
indenizar. 

O dever de indenizar decorre do preceito contido 
no art. 186 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, 
por ação ou omissão voluntária, negligência ou impru-
dência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ensejando o 
direito à reparação. 

Assim, para o pagamento da indenização por dano 
moral ou material é imprescindível que se configurem os 
pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o 
dano, como lesão provocada ao patrimônio ou à honra 
da vítima; a culpa, de forma que só o fato lesivo inten-
cional ou imputável ao agente, por omissão de dever, 
autoriza a reparação; e o nexo de causalidade entre o 
dano e o efetivo comportamento do agente. 

No caso dos autos, é forçoso reconhecer que o 
dano moral não restou configurado, já que não houve 
nenhuma atitude adotada pelo apelado que fosse capaz 
de provocar no apelante um verdadeiro abalo de ordem 
moral. 

Isso porque, embora o apelado não tenha providen-
ciado a prévia notificação do apelante quanto ao encer-
ramento de sua conta, não trouxe este, aos autos, qual-
quer prova de que teve o seu cartão realmente recusado, 
que tal fato ocorreu antes do envio da notificação, ou 
mesmo que teria vivenciado alguma humilhação em 
razão da suposta recusa do seu cartão. 

E, ainda que o apelante tenha tido o seu cartão 
recusado, nem assim chegou ele a vivenciar verdadeiro 
abalo de ordem moral, ou seja, que fosse capaz de afetar 
o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua integri-
dade intelectual ou física, a sua reputação, a sua imagem 

ou o seu amor próprio, circunstâncias que, aí sim, pode-
riam dar origem ao dano moral suscitado. 

Na realidade, o autor/apelante pode ter enfrentado 
imenso aborrecimento e incômodo, mas situação que 
não passou de um transtorno, já que o fato de ter tido o 
seu cartão recusado não demonstra ter ele vivenciado um 
legítimo dano moral, ou seja, que atentasse contra a sua 
honra, sua imagem ou integridade física e psíquica, como 
acima já explanado. 

O mero transtorno, ainda que de significativa 
proporção, não pode ser classificado como um legítimo 
dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa 
como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já 
são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo 
necessária grande prudência para diferenciar aqueles 
que se enquadram na categoria dos dissabores e os que 
se enquadram na dos danos morais. 

Sobre o tema, válido citar entendimentos desta 
Corte: 

Ementa: Ação de indenização por danos morais e materiais. 
Mora na prestação do serviço. Reparo indevido no veículo. 
Contrato de seguro. Relação de consumo. Responsabilidade 
civil objetiva e solidária da seguradora. Dever de inde-
nizar configurado. Dano moral. - A responsabilidade civil, 
conforme a teoria do risco, no caso de relações de consumo é 
objetiva, independente, assim, da existência de culpa, condi-
cionada apenas à comprovação do nexo causal do ato do 
fornecedor com o dano do consumidor. - Há responsabi-
lidade solidária de todos aqueles que intervierem na pres-
tação do serviço, o que dá a possibilidade de o consumidor 
reclamar ao fornecedor imediato ou mediato do serviço. - 
Somente configura dano moral a dor, o constrangimento e 
a humilhação intensas e que fujam à normalidade, interfe-
rindo de forma decisiva no comportamento psicológico do 
indivíduo. Nesse diapasão, mero dissabor não é objeto de 
tutela pela ordem jurídica. Do contrário, estaríamos diante 
da banalização do instituto da reparabilidade do dano extra-
patrimonial, que teria como resultado prático uma corrida 
desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibi-
lidade de locupletamento às custas dos aborrecimentos do 
cotidiano. - A dispensa de prova acerca do dano moral se 
justifica somente quando se trata de ofensa à esfera subje-
tiva, entendida como abalo psicológico intenso, capaz de 
perturbar sobremaneira o indivíduo. Dano moral in re ipsa 
(Apelação Cível n° 1.0611.06.020354-8/001, Relator Des. 
Elpídio Donizetti).

Ementa: Ação de indenização. Contrato de seguro. Rescisão 
unilateral pela seguradora. Danos morais. Não configu-
ração. Dever de indenizar. Ausência. - Não é qualquer incon-
veniente que deve ensejar a aplicação de indenização por 
danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais 
não podem ser confundidos com a violação à honra, que 
ocorre com a divulgação de notícia não verdadeira, ou com 
a mácula ao nome do requerente, hipóteses não verificadas 
(Apelação Cível n° 1.0313.07.213329-8/001 - Relator Des. 
Alvimar de Ávila).

E também do STJ: 

Ementa: Recurso especial. Encerramento de conta-corrente. 
Mero dissabor. Dano moral afastado com fulcro nas particula-
ridades do caso. - Danos morais podem surgir em decorrência 
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de preços no setor da construção civil, fazendo-se neces-
sária sua substituição, após a entrega das chaves, por 
índice oficial que reflita a variação da inflação no período. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.05.073801-5/001 - 
Comarca de Betim - Apelantes: Cláudia Maia da Silva, 
Getúlio Assis de Miranda e outro - Apelada: Construtora 
Modelo Ltda. - Relator: DES. LUCIANO PINTO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011. - Luciano 
Pinto - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. LUCIANO PINTO (Relator) - Getúlio Assis de 
Miranda e sua mulher, Cláudia Maia da Silva, ajuizaram 
ação de revisão de contrato contra Construtora Modelo 
Ltda. 

Narraram ter firmado com a ré um contrato para 
aquisição de um imóvel, na planta, tendo sido estipu-
ladas, a seu aviso, cláusulas abusivas, no tocante aos 
encargos do financiamento. 

Disseram que as parcelas mensais seriam reajus-
tadas nos mesmos índices do CUB-Sinduscon, com inci-
dência de juros de 1% ao mês e que ainda teriam sido 
incluídas no contrato todas as despesas inerentes ao 
empreendimento, tais como comissão de venda, publici-
dade, tributárias e administrativas, fixadas em 10% sobre 
o valor total da transação. 

Discorreram sobre o contrato de adesão e sobre a 
necessidade de serem declaradas nulas suas cláusulas, 
em razão da impossibilidade de negociação delas. 

Adiante, assinalaram que, com os reajustes, as 
parcelas se tornaram inadimplíveis, de modo que o 
contrato deveria ser revisto e suas cláusulas alteradas, 
para adequação com o mercado. 

Assim, requereram a procedência da ação e a 
concessão de tutela antecipada, para que pudessem 
depositar, em juízo, parcelas recalculadas do contrato. 

Em suma, são os pedidos. 
Juntaram documentos. 
A ré, citada, contestou à f. 81/96, assinalando, em 

suma, que as práticas adotadas na contratação realizada 
com os autores estariam todas de acordo com a lei e que 
não havia qualquer abusividade nas cobranças. 

Discorreu longamente sobre cada obrigação assu-
mida pelos autores e, ao final, requereu a improcedência 
dos pedidos. 

Juntou documentos. 

Ação revisional de contrato - Imóvel - 
Financiamento - Construtora - CUB-Sinduscon 

- Índice durante a obra - Possibilidade - 
Substituição após a entrega do imóvel -

 Necessidade

Ementa: Apelação cível. Revisão de contrato. Finan-
ciamento de imóvel. Construtora. CUB-Sinduscon. Índice 
durante a obra. Possibilidade. Substituição após entrega 
do imóvel. Necessidade. 

- A utilização do CUB-Sinduscon como índice de correção 
monetária tão somente é possível durante o período de 
construção, haja vista que tal índice representa a variação 

de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar senti-
mento negativo em qualquer pessoa de conhecimento médio, 
como vexame, humilhação, dor. Há de ser afastado, todavia, 
quando a análise do quadro fático apresentado pelas instân-
cias ordinárias leva a crer que não passaram da pessoa 
do autor, não afetando sua honorabilidade, cuidando-se, 
portanto, de mero dissabor. Recurso provido (Recurso Especial 
nº 668.443 - RJ (2004/0126292-7) Relator Ministro Castro 
Filho, recorrente). 

Ademais, não restou comprovada a alegada publi-
cidade da restrição ora em comento, sendo oportuno 
ressaltar que não é possível deixar de atribuir ao autor a 
prova dos fatos constitutivos do seu direito, por existir uma 
relação de consumo entre as partes, para, via de conse-
quência, dar por verdadeiras todas as alegações iniciais 
e julgar procedente o pedido formulado pelo apelante, 
sendo imperioso analisar as provas que efetivamente 
vieram ao processo para se chegar a uma conclusão 
quanto ao possível direito que possa assistir àquele. 

Certo é que todos os elementos e provas constantes 
dos autos não permitem qualquer outro entendimento, 
senão o de que o autor/apelante não vivenciou um legí-
timo dano moral em face da conduta do réu/apelado, 
motivo pelo qual não merece reparo algum a sentença 
atacada. 

Diante de todo o exposto, nego provimento ao 
recurso, ficando mantida a respeitável decisão hostilizada 
em seus exatos termos. 

Custas recursais, pelo apelante, mas ficando a 
respectiva cobrança suspensa por litigar sob o pálio da 
assistência judiciária. 

DES. JOÃO CÂNCIO - De acordo com o Relator. 

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES - De 
acordo com o Relator. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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A correção monetária não é um plus, mas um meio 
de manutenção do poder de compra da moeda, que é 
corroído mês a mês pela inflação. Assim sendo, por força 
dos princípios da boa-fé e do não enriquecimento sem 
causa, a correção monetária deve ser aplicada nas pres-
tações mensais devidas pelo comprador desde a data do 
contrato. 

Se os apelantes desejassem que o preço das 
parcelas não aumentasse, deveriam ter quitado o valor de 
uma só vez, ou, ao menos, ter contratado com a apelada 
a manutenção do preço das parcelas no tempo, o que 
inafastavelmente incorreria no aumento nominal do preço 
de cada parcela. 

No caso dos autos, a correção se deu nos termos 
do contrato, ou seja, pelo índice CUB implementado de 
forma anual, conforme informou o perito à f. 226. 

O índice de reajuste denominado CUB (custo 
unitário básico) é calculado pela variação mensal de 
preços e agregados da construção civil, o que, não raro, 
o torna mais benéfico que outros índices mais usuais, 
como o INPC e o IGP-M. 

O índice não é dos mais onerosos e tem sua regu-
lamentação legal pelo órgão do Sindicato das Indústrias 
da Construção Civil de Minas Gerais, mais adequado, 
entendo, ao contrato imobiliário firmado pelas partes. 

A previsão contratual de reajuste pelo índice 
CUB-Sinduscon, por si só, não ameaça o equilíbrio 
contratual, nos termos preconizados pelo art. 51, § 1º, 
II, do CDC, e não ficou provada, por prova técnica, a 
onerosidade demasiada frente a outros índices oficiais. 

Ademais, tal índice tem sido utilizado para a correção 
das parcelas nos contratos imobiliários de imóveis em 
construção há muito, e atualmente a correção encontra 
respaldo nas disposições do art. 28 da Lei 9.069/95 e no 
§ 4º do art. 2º da Lei 10.192/2001, que regulamentaram 
o chamado Plano Real. 

Contudo, estou que tal índice deve ser utilizado na 
atualização das parcelas no período entre a data da assi-
natura do contrato e data de entrega das chaves, porque, 
embora não exista nenhuma determinação legal, no 
sentido de se proibir a aplicação do CUB aos contratos 
de financiamento imobiliários, entendo que sua aplicação 
somente se justifica enquanto o imóvel estiver em cons-
trução, na medida em que possibilitaria a recomposição, 
por parte do empreendedor, de eventual elevação no 
custo da obra, significando, assim, um mecanismo para 
manutenção do equilíbrio contratual. 

Com isso, finda a obra e entregue ao promissário 
comprador a sua respectiva unidade imobiliária, tal índice 
deveria ser substituído por outro previsto no contrato, ou 
um outro que reflita a real variação da moeda, caso não 
estipulado outro para após a entrega das chaves. 

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do 
STJ: 

O feito teve curso normal, com realização de 
perícia contábil, cujo laudo foi juntado à f. 221/239, que 
foi complementado à f. 320/328. 

Realizou-se audiência de instrução e julgamento à 
f. 340, na qual as partes ratificaram suas razões, cada 
qual, e o MM. Juiz determinou a conclusão dos autos 
para sentença. 

Às f. 342/347, o pedido foi julgado improce-
dente, ao fundamento de a perícia ter comprovado que 
os valores cobrados estariam de acordo com o que foi 
pactuado e que não havia cobrança de juros capitali-
zados mensalmente. 

Além disso, assinalou a sentença que o perito 
também teria esclarecido que o valor venal do imóvel era 
superior àquele contratado pelas partes, concluindo que 
as taxas e encargos cobrados pela ré não eram abusivas. 

Daí o recurso dos autores, de f. 355/362, onde 
insistem na ilegalidade na aplicação do índice do 
CUB-Sinduscon, após a entrega da obra, e de cobrança 
de juros, durante a obra. 

Disse que, em razão de tais abusividades, deveria 
ser reconhecida a inocorrência da mora e, ainda, ser 
condenada a ré na devolução do indébito. 

Transcreveu inúmeros arestos sobre o tema e pediu 
a reforma da sentença. 

A ré apresentou contrarrazões à f. 366/371, pela 
manutenção da sentença. 

Presentes os pressupostos legais, conheço do 
recurso. 

Em síntese, a tese dos apelantes é a de ser ilícita 
a cobrança de juros antes da entrega das chaves e apli-
cação do índice CUB-Sinduscon após tal entrega. 

Examinando tudo o que dos autos consta, estou que 
têm parcial razão os apelantes. 

Em relação à incidência de juros antes da entrega 
das chaves, veja-se que, no caso, trata-se de contrato de 
promessa de compra e venda de imóvel na planta, ainda 
a ser construído, e que a contratação se deu de forma voli-
tiva e sem qualquer vício de vontade aparente; os autores 
tomaram ciência de que o termo inicial da incidência de 
juros sobre o valor da parcela entabulada seria a data da 
assinatura do contrato, como constou da cláusula 8.6, 
f. 31 do contrato juntado pelos autores à f. 29/47. 

Não se tratou de compra e venda à vista, mediante 
pagamento do preço total do imóvel pelos apelados, 
aferido no dia da celebração do contrato, mas de compra 
e venda a prazo, em que fora estabelecido preço para a 
unidade imobiliária, cerca de 4 meses antes da entrega 
do imóvel (vide f. 44). 

Ora, não se pode exigir da construtora a manu-
tenção do preço do imóvel previsto na data do contrato, 
de forma congelada a não sofrer qualquer acréscimo, até 
o dia em que o bem seja entregue ao comprador, para 
somente após a entrega das chaves poder reconhecer a 
valorização do imóvel nas parcelas de pagamento. 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 65-252, out./dez. 2011 |        147

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

tratar de compra parcelada de imóvel ainda em cons-
trução, não se obriga a apelada a manter o preço origi-
nário do imóvel, previsto no ato da contratação, sem 
qualquer remuneração, notadamente se o perito, no 
caso, afirmou que: 

[...] se todas as prestações tivessem sido efetiva e integral-
mente quitadas pelos Requerentes nas respectivas datas de 
seus vencimento (sic) (ou seja, sem geração de acréscimo 
de encargos de mora), atualizados com base nos parâme-
tros e nas metodologias de cálculo contidas nas cláusulas dos 
instrumentos firmados entre as partes em 02.04.2001 e em 
16.05.2001, até o seu termo final, o montante total apurado 
seria de R$ 79.964,42 (setenta e nove mil novecentos e 
sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) [...] 

Esse valor, de R$79.964,42, a meu aviso, não se 
mostra nem um pouco exorbitante em correlação com o 
valor venal do imóvel quando ocorreu a assinatura do 
contrato, que era de R$30.932,00, especialmente se 
levarmos em conta que o prazo do financiamento foi de 
120 meses, conforme também disseram os apelantes na 
inicial, o que significa dizer que o imóvel seria atualizado 
em 258,58% em um período de 10 anos. 

Ainda para elucidar a questão dos juros, necessário 
distinguir os juros moratórios dos remuneratórios, desta-
cando que os primeiros são estipulados por lei, consti-
tuindo fruto do atraso no cumprimento da obrigação, 
e os segundos, estabelecidos em contrato, tendo como 
objetivo a cobertura do risco assumido pelo credor e sua 
remuneração. 

É o que nos ensina Sílvio de Salvo Venosa: 

Juros representam o proveito auferido pelo capital empres-
tado; são a renda do dinheiro. Serão compensatórios, quando 
representarem fruto do capital, ou moratórios, quando repre-
sentarem indenização pelo atraso no cumprimento da obri-
gação. Geralmente, os juros compensatórios são pactuados 
no contrato, mas nada impede que os moratórios também o 
sejam. (Direito civil. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003, 
p. 240.) 

A construção e venda de imóvel na planta é negócio 
de risco para o construtor, que deve cumprir sua obri-
gação de entrega do bem mesmo antes da venda de 
todas as unidades, sendo obrigado a colocar verbas 
próprias para tanto, não se podendo valer apenas das 
prestações pagas pelos promissários compradores. 

Logo, a cobrança de juros remuneratórios é lícita, 
até porque o construtor receberia tal encargo se apenas 
aplicasse seu dinheiro nas instituições financeiras, sem 
qualquer proveito para o comprador e sem gerar qual-
quer renda ao País. 

No caso, a taxa entabulada no contrato, de 1% 
ao mês, prevista na cláusula 8.6 do contrato (f. 31) é 
lícita, porque no limite da taxa prevista em 2001 (Código 
Civil/1916, art. 1.062). 

Dessarte, força é convir pela reforma parcial 
da sentença, somente em relação à substituição do 

[...] 2. A utilização do CUB-Sinduscon, índice de idêntica 
natureza do INCC, somente se afigura incabível após a 
conclusão da obra do imóvel. Precedentes. 
3. Ausente a ocorrência de abusividade e de vantagem exces-
siva oriundas da pactuação dos indexadores: CUB-Sinduscon, 
quando em construção o imóvel, e IGP-M, após sua entrega, 
conforme consignado pelo Tribunal de origem com base no 
acervo fático-probatório, a inversão do julgado encontra 
óbice contido nos Enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. 
[...] (Ag Rg no REsp 761275/DF, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, j. em 18.12.2008, DJ de 26.02.2009.) 

[...] O CUB-Sinduscon é indexador válido para a correção 
monetária das prestações ajustadas relativamente ao período 
de edificação do imóvel objeto do contrato. Após a conclusão 
da obra, não é mais possível a utilização de tal índice (AgRg no 
AgRg no Ag 941.737/MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, j. em 03.12.2007, DJ de 14.12.2007.) 

Nesse mesmo sentido, vem entendendo também 
esta 17ª Câmara Cível, em casos análogos: 

A utilização do CUB-Sinduscon como índice de correção 
monetária tão somente é possível durante o período de cons-
trução, haja vista que tal índice representa a variação de 
preços no setor da construção civil, fazendo-se necessária 
sua substituição, após a entrega das chaves, por índice oficial 
que reflita a variação da inflação no período. Inexiste auto-
rização legal para a incidência de capitalização mensal de 
juros, sendo tal prática permitida apenas com periodicidade 
anual. A aplicação da pena de devolução em dobro das 
quantias cobradas indevidamente, prevista, atualmente, no 
art. 940 do CCB/2002, que praticamente repetiu o disposto 
no art. 1.531 do CCB/1916, depende de prova cabal da 
má-fé do suposto credor. Recurso parcialmente provido. (AC 
1.0024.05.750115-7/001, 17ª CCível/TJMG, Rel. Des. 
Lucas Pereira, j. em 26.04.2007.) 

[...] - O índice CUB-Sinduscon não se aplica ao contrato 
após a entrega das chaves do imóvel. - Se a construtora não 
comprova que o atraso na entrega do imóvel se deu de forma 
motivada, por inadimplemento do grupo e pela venda de 
apenas 75% das unidades, ela deve arcar com o pagamento 
da multa por atraso, nos termos do contrato. [...] - Recurso 
conhecido e provido em parte. (AC: 1.0024.07.581844-
3/001, 17ª CCível-TJMG, Rel.ª Des.ª Márcia De Paoli 
Balbino, pub. em 27.07.2010.) 

Assim, debalde a possibilidade de a apelada aplicar 
o referido índice durante a obra; após a entrega da obra, 
ele deve substituído pelo que eventualmente já esteja 
previsto no contrato, ou que se mostre aplicável ao caso. 

Aqui, como o contrato já previu, na cláusula 8.2 
(f. 30), a substituição do CUB-Sinducon pelo IGP-M ou 
o INPC, em eventual impossibilidade de manutenção 
daquela, a apelação deve ser acolhida, para que seja 
acolhido o pedido dos autores de que incida o INPC no 
contrato, após a entrega das chaves. 

Finalmente, quanto ao tópico dos juros aplicados 
a partir da assinatura do contrato, estou que tal previsão 
contratual se mostra lícita, exatamente porque: primeiro, 
a incidência foi avençada pelas partes, como se vê na 
cláusula 8.6 do contrato, supratranscrita; segundo, não 
há vedação legal para a cobrança e, no caso, por se 
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CUB-Sinducon pelo INPC, devendo ser mantida quanto 
aos demais tópicos. 

Com tais razões, dou parcial provimento ao recurso 
e determino que, a partir da entrega das chaves aos 
apelantes, sejam calculadas as parcelas mensais com 
reajuste pelo INPC, em substituição ao CUB-Sinducon, 
previsto no contrato. 

O indébito deverá ser apurado em liquidação de 
sentença, aplicando-se correção monetária (Tabela da 
Corregedoria de Justiça) desde cada desembolso, e juros 
de mora a partir da citação, e deverá abater a dívida dos 
apelantes com a apelada, de modo que qualquer valor 
desse indébito somente lhes será devolvido na hipótese 
de remanescimento de saldo, após a quitação da dívida. 

Custas, em 80% pelos autores e 20% pela ré. 
Os honorários serão calculados aplicando o percen-

tual de 20% sobre o que se apurar em liquidação de 
sentença, devendo os autores pagar 80% desse montante 
aos advogados da ré, e a ré pagar 20% desse montante 
aos advogados dos autores. 

Quanto aos autores, ficará suspensa a exigibili-
dade das custas e dos honorários, porque eles estão 
sob justiça gratuita; contudo, os honorários poderão ser 
compensados nos termos do art. 21 do CPC e do REsp 
400174-RS. 

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO (Revisora) - De 
acordo com o Relator. 

DES. ANDRÉ LEITE PRAÇA - De acordo com o 
Relator. 

Súmula - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

. . .

Ensino fundamental - Matrícula - Aluno com 
menos de seis anos de idade - Indeferimento 
- Abusividade - Limitação etária sem previsão 
constitucional - Arts. 205 e 208, I, da CF/88 - 

Segurança concedida e confirmada

Ementa: Apelação. Mandado de segurança. 
Constitucional. Matrícula de menor de seis anos. 
Escola pública. Ensino fundamental. Possibilidade. 
Ordem concedida.

- É ilegal e abusivo o indeferimento de matrícula de 
criança para o ensino fundamental, com fulcro em limi-
tação etária para o respectivo acesso, visto que contraria 
o disposto na Constituição Federal.

Segurança concedida. Sentença concessiva da segu-
rança confirmada.

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL N° 1.0024.10.132643-
7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Remetente: Juiz de 
Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte 
- Autor: T.A.V.S. representado pelos pais A.C.V. e A.F.S.- 
Ré: Diretoria-Geral do Colégio Loyola de Belo Horizonte 
- Relator: DES. ANTÔNIO DE PÁDUA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Valdez Leite Machado, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da 
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR 
A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011. - Antônio 
de Pádua - Relator.

Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento, pelo autor, o Sr. Saulo 
Fonseca Araújo.

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA - Trata-se de reexame 
necessário da sentença proferida nos autos da ação 
mandamental impetrada por menor impúbere, represen-
tado por seus pais A.C.V. e A.F.S., perante o Juízo da 5ª 
Vara Cível desta comarca contra ato da Diretoria-Geral 
do Colégio Loyola de Belo Horizonte, que concedeu a 
segurança para garantir ao impetrante o direito de ser 
matriculado na 1ª série do Ensino Fundamental junto ao 
Colégio Loyola.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu 
parecer de f. 172/178, opinou pela confirmação 
da sentença.

Conheço da remessa necessária, presentes suas 
condições de admissibilidade.

Cinge-se a questão posta nos autos à análise da 
existência ou não do direito líquido e certo buscado pelo 
impetrante, menor, com seis anos incompletos, repre-
sentado por seus pais, a matricular-se no ensino funda-
mental, junto ao Colégio Loyola de Belo Horizonte.

Depreende-se da análise dos elementos de 
convicção presentes nos autos que o requerente teve 
negado o pedido de matrícula, ao fundamento de 
que não possui a idade exigida na Resolução da SEE 
nº 1.112/2008, qual seja seis anos completos até 31 de 
março do ano em curso.

Como se sabe, o direito à educação é assegurado 
a todos sem limitação de idade, consoante dispõem os 
artigos 205 e 208 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
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Notificação judicial - Procedimento de 
jurisdição voluntária - Diligências infrutíferas 
para localização da pessoa a ser notificada 
- Solicitação de expedição de ofício ao TRE 
e à Receita Federal para fornecimento do 

endereço constante em suas bases de dados 
- Indeferimento - Ausência de previsão legal - 

Presença tão só de interesse particular - Citação 
por edital - Possibilidade - Incidência do 

art. 870, II, do CPC

Ementa: Agravo de instrumento. Notificação judicial. 
Endereço da notificada desconhecido. Expedição de 
ofícios às instituições. Inocorrência. Procedimento de 
jurisdição voluntária. Completa ausência de interesse 
público. Desprovimento.

- A diligência requerida, não tipificada, deve ser adotada 
em casos especialíssimos, nos quais presente o interesse 
público, e não apenas particular exclusivo da parte, sob 
pena de se transformar em regra a exceção.

- Tratando-se de uma notificação judicial, encontra-se 
mais evidente a completa ausência de interesse público 
que justifique a busca jurisdicional pelo endereço da 
notificada. Isso porque, como é sabido, apesar de a 
medida estar prevista entre os procedimentos cautelares 
do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica de 
procedimento de jurisdição voluntária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0024.10.146164-8/001 
- Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Itaú Unibanco 
S.A. - Agravada: Rosenilde Vieira de Souza - Relator: DES. 
BATISTA DE ABREU

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.
[...]
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua ofe rta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, 
de 2009) [...].

Com efeito, não se desconhece que a limitação 
etária imposta pela resolução encontra respaldo na Lei 
Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional.

Extrai-se do art. 6º do referido diploma que “É dever 
dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, 
a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental”.

Entendo, todavia, que tal restrição não se acha 
em conformidade com a ordem constitucional vigente, 
como se viu do dispositivo transcrito alhures, e nenhuma 
lei poderá se sobrepor à Constituição, Lei Maior de todo 
país, daí ser chamada de Carta Magna.

Nesse contexto, depreende-se dos documentos 
acostados aos autos, notadamente a certidão de nasci-
mento de f. 06, 45/47-TJ, que, muito embora o reque-
rente contasse com menos de seis anos de idade, na data 
em que pleiteou sua matrícula junto ao Colégio Loyola, 
já havia concluído sua formatura no pré-escolar de forma 
satisfatória e com certificada aptidão para o ingresso na 
fase instrutória do ensino fundamental.

O laudo de f. 14-TJ inclusive menciona que

a criança apresenta, no momento, capacidade intelec-
tual acima da média de sua idade cronológica, possibili-
tando bom desempenho no que concerne à aprendizagem. 
A desmotivação nas atividades escolares pode estar relacio-
nada a esta capacidade intelectual aquém do que a mesma 
vem desenvolvendo em sua educação infantil.

Por sua vez, o documento de f. 102-TJ, apresen-
tado pela autoridade coatora, após a concessão da 
liminar, noticia que o impetrante se mostra totalmente 
adaptado ao desenvolvimento escolar exigido para o 
ensino fundamental.

Ademais, não se pode desconsiderar que o menor, 
a essa altura, provavelmente já concluiu o ano letivo, por 
força da liminar deferida no presente mandamus, afigu-
rando-se, no mínimo, desarrazoada a denegação da 
segurança neste momento processual.

Assim, tenho que, de fato, a negativa imposta ao 
requerente não encontra respaldo no ordenamento jurí-
dico vigente, bem como no entendimento pacífico 
deste Tribunal:

Mandado de segurança. Matrícula. 1ª série do ensino funda-
mental. Menor de 7 anos de idade. Recusa. - Configura-se 
inadmissível a recusa da matrícula de criança de seis anos 
de idade, para o ensino fundamental, em razão de não estar 
previsto constitucionalmente o limite de idade. Rejeitam-se as 
preliminares e defere-se a segurança (Mandado de Segurança 

nº 1.0000.04.410895-9/000 - Relator: Des. Almeida Melo - 
DJ de 20.10.2004).

Assim, indubitável, na espécie, a presença do direito 
líquido e certo, cujo reconhecimento busca o impetrante.

À vista do exposto, em reexame necessário, confirmo 
a sentença de f. 162/167, restando, dessarte, assegurado 
ao impetrante o direito de ser matriculado na 1ª série 
do Ensino Fundamental junto ao mencionado estabeleci-
mento de ensino, de forma definitiva.

Custas recursais, pelo impetrado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ROGÉRIO MEDEIROS e VALDEZ LEITE
MACHADO.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMA-
 RAM A SENTENÇA.

. . .
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justifique a busca jurisdicional pelo endereço da notifi-
cada. Isso porque, como é sabido, apesar de a medida 
estar prevista entre os procedimentos cautelares do 
Código de Processo Civil, possui natureza jurídica de 
procedimento de jurisdição voluntária. Aqui, “na reali-
dade, a atividade do juiz é meramente administrativa, 
nada tendo de jurisdicional”.

Ademais, cabe lembrar que, para as hipóteses 
de desconhecimento do paradeiro do réu, a legislação 
processual civil traz a possibilidade de citação por edital, 
nos termos do art. 870, II, do CPC.

Posto isso, nega-se provimento ao agravo 
de instrumento.

Custas recursais, pelo agravante.

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - De acordo 
com o Relator.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - As diligências 
necessárias à localização dos devedores e/ou de seus 
bens são providências que competem exclusivamente 
ao credor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de 
promover a satisfação do seu crédito.

Conforme já me manifestei em outras oportuni-
dades, é até possível a expedição desses ofícios; no 
entanto, somente em situações excepcionais, quando 
a referida medida for imprescindível ao andamento do 
processo e deslinde do feito, bem assim quando a parte 
já tiver diligenciado na busca dessas informações, sem 
obter êxito.

Nesse sentido:

Processo civil. Agravo de instrumento. Obtenção de infor-
mações sobre a existência de bens em nome do executado. 
Diligências. Ausência. Expedição de ofícios a órgãos públicos. 
Impossibilidade. Recurso improvido. - A expedição de ofícios 
às repartições públicas, como a Receita Federal e o Detran, 
e também às empresas privadas, a exemplo das companhias 
telefônicas, pelo Poder Judiciário, com o intuito de obter infor-
mações acerca da existência de bens em nome do executado, 
é uma medida excepcional, devendo ser utilizada apenas 
quando a parte não dispuser de outro meio para obter tais 
informações. É, todavia, imprescindível o seu deferimento, 
presente a demonstração de que o requerente tenha anterior-
mente diligenciado, sem lograr êxito, para obter tais informa-
ções, necessárias à instauração ou tramitação do processo. 
Destarte, por não ter o exequente diligenciado no intuito de 
localizar bens em nome do executado, é incabível o defe-
rimento do pedido de expedição de ofícios pretendidos. 
Logo, infere-se que a manutenção da r. decisão vergastada 
é medida que se impõe. Negaram provimento ao recurso 
(TJMG - Agravo de Instrumento n° 1.0024.08.229938-
9/001 - 16ª Câmara Cível - Rel. Des. Sebastião Pereira de 
Souza - DJ de 19.08.2009).

Agravo de instrumento. Ação de execução. Expedição de 
ofícios. Localização do endereço e bens dos executados. 
Providência a cargo da exeqüente. - As diligências necessá-
rias à localização do devedor e/ou de bens de sua proprie-
dade são providências que competem exclusivamente ao 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, EM 
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2011. - Batista 
de Abreu - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BATISTA DE ABREU - Trata-se de agravo de 
instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra 
decisão de f. 42-TJ, proferida pelo Juízo da 13ª Vara 
Cível da Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos da 
notificação judicial, indeferiu o pedido de expedição de 
ofício ao TRE - Tribunal Regional Eleitoral, à Secretaria da 
Receita Federal e a instituições financeiras, para que esses 
órgãos forneçam endereço da notificada, Rosenilde Vieira 
de Souza, constante em seus bancos de dados.

Alega o agravante, em síntese, que diligenciou 
exaustivamente no intuito de localizar o endereço para 
notificação pessoal válida da agravada; que as tentativas 
restaram frustradas, sendo impossível prosseguir no feito 
sem o auxílio direto do órgão judiciário; que é incontes-
tável que a citação editalícia não favorece o notificante, 
visto que a notificada dificilmente terá conhecimento do 
trâmite da ação; que, in casu, não está envolvido o inte-
resse meramente privado, mas o interesse do próprio 
Poder Judiciário na busca da justa composição a uma 
situação jurídica posta sob sua responsabilidade.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal 
e que, ao final, seja dado provimento ao agravo de instru-
mento para deferir a expedição de ofícios ao Tribunal 
Regional Eleitoral, à Secretaria da Receita Federal e a 
instituições financeiras, a fim de que forneçam endereço 
atualizado constante em sua base de dados.

Tutela antecipada recursal indeferida na decisão de 
f. 48-v.-TJ.

Desnecessária a intimação da agravada.
É o relatório.
Como visto, insurge-se o agravante contra a decisão 

que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao TRE 
- Tribunal Regional Eleitoral, à Secretaria da Receita 
Federal e a instituições financeiras para que um desses 
órgãos forneça endereço da agravada, Rosenilde Vieira 
de Souza, constante em seus bancos de dados.

Analisando detidamente o caso dos autos, 
vislumbra-se que não assiste razão ao agravante.

É que a diligência requerida pelo agravante, além 
de não ter previsão legal, deve ser adotada em casos 
especialíssimos, nos quais presente o interesse público, e 
não apenas particular exclusivo da parte, sob pena de se 
transformar em regra a exceção.

Registre-se, ainda, que, no caso dos autos, 
tratando-se de uma notificação judicial, encontra-se mais 
evidente a completa ausência de interesse público que 
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exequente, que deve diligenciar no sentido de promover a 
satisfação do seu crédito. É possível a consulta às repartições 
públicas, através do Poder Judiciário, para identificar ende-
reço e bens do devedor apenas em situações excepcionais. É 
necessário que se demonstre que a referida medida é impres-
cindível ao andamento do processo e deslinde do feito, bem 
como que já foram efetuadas diligências na busca dessas 
informações, sem sucesso. Não havendo provas de que o 
agravante efetuou qualquer esforço no sentido de localizar 
bens dos executados, deve ser mantida a decisão que inde-
feriu tais providências em face do respeito ao direito constitu-
cional do sigilo fiscal e sigilo de dados dos executados (TJMG 
- Agravo n° 1.0024.05.706050-1/001 - 15ª Câmara Cível - 
Rel. Des. Wagner Wilson - DJ de 14.02.2008).

Agravo. Execução. Ofício à Receita Federal. Medida excep-
cional. - A expedição de ofício à Receita Federal, com o obje-
tivo de localizar bens dos executados, constitui medida excep-
cional e só deve ser deferida se atendidos dois requisitos: a) 
a providência deve ser imprescindível; e b) o exequente deve 
ter anteriormente diligenciado sem sucesso para obter tais 
informações. As informações requisitadas à Receita Federal 
devem ser restritas às declarações de bens dos executados, 
mantendo-se o sigilo sobre seus rendimentos e deduções 
(TJMG - AG nº 1.0024.98.063659-1/001 - 15ª Câmara 
Cível - Rel. Des. Maurílio Gabriel - DJ de 23.11.2007).

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO.

. . .

Indenização - Procedimento cirúrgico - Síndrome 
infecciosa - Unidade hospitalar - Sujeito passivo 

- Relação consumerista - Responsabilidade 
objetiva - Art. 14 do CDC - Culpa do corpo 

clínico - Negligência - Prova - Danos estéticos e 
morais - Cumulação - Possibilidade - Súmula 387/
STJ - Correção monetária - Adequação à Súmula 
362/STJ - Justiça gratuita - Preparo efetuado - 

Incompatibilidade com a concessão do benefício

Ementa: Justiça gratuita. Preparo. Atos incompatí-
veis. Indeferimento. Ação de indenização. Hospital. 
Responsabilidade. Comprovação de negligência do 
corpo clínico. Dever de indenizar. Danos morais e mate-
riais. Correção monetária. Data do arbitramento e do 
efetivo desembolso. Recurso parcialmente provido.

- Deve ser indeferido o pedido de assistência judiciária 
se a parte que o requer promover o preparo recursal, em 
razão da incompatibilidade dos atos.

- O hospital é responsável pelos serviços prestados pelos 
seus prepostos, tendo a sua responsabilidade a natureza 
de civil objetiva, na forma estabelecida pelo art. 14 do 
CDC, desde que comprovada a culpa do corpo clínico no 
atendimento prestado em suas dependências.

- A correção monetária da condenação em danos morais 
incide a partir da data de seu arbitramento, na forma da 
Súmula 387 do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.04.150798-0/002 - 
Comarca de Uberlândia - Apelantes: Wilson Soares 
Coimbra, Faepu - Fundação de Assistência, Estudo 
e Pesquisa de Uberlândia - Relator: DES. NICOLAU 
MASSELLI

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Francisco Kupidlowski, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - Nicolau 
Masselli - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NICOLAU MASSELLI - Trata-se de ação de 
indenização por danos morais, materiais e estéticos 
ajuizada por Wilson Soares Coimbra em desfavor de 
Faepu - Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 
Uberlândia, objetivando a reparação dos danos causados 
por negligência médica na realização de uma cirurgia 
de hemorroidas a que foi submetido nas dependências 
da requerida.

Emerge do feito que o autor se submeteu à refe-
rida cirurgia no dia 31.01.99, no Hospital das Clínicas 
na Fundação requerida.

Ocorre que, logo após a realização da cirurgia, 
o requerente começou a sentir fortes dores abdominais, 
e quando retornou ao hospital foi diagnosticada uma 
infecção, denominada Síndrome de Fournier.

Tal fato levou o autor a se submeter a diversos proce-
dimentos cirúrgicos e inúmeros tratamentos médicos, 
tais como enxertos de pele, cirurgias plásticas, retirada 
de hérnia, reversão de colostomia, entre outros, que lhe 
causaram danos estéticos, materiais e morais.

Alega o autor que, quando da internação no Estado 
de São Paulo, foi informado de que a infecção tinha se 
dado em razão de um abscesso perianal localizado na 
área da cirurgia de hemorroidas, o qual deveria ter sido 
drenado antes ou durante a cirurgia, o que, in casu, alega 
não ter sido feito.

Devidamente citada, a requerida apresentou contes-
tação às f. 148/163.

Em sede de impugnação à contestação, o reque-
rente acostou aos autos a ação cautelar de produção 
antecipada de provas às f. 332/534, na qual fora reali-
zado laudo pericial de natureza médica.

Em especificação de provas, foi deferida a produção 
de prova pericial.
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Laudo juntado pelo perito médico proctologista às 
f. 574/577.

Audiência de instrução e julgamento às f. 614/619, 
oportunidade em que restaram colhidos os depoimentos 
das testemunhas arroladas.

Laudo juntado pelo perito médico angiologista às 
f. 647/648.

Sobreveio sentença às f. 686/693, acolhendo a 
arguição de prescrição da pretensão do autor, cassada, 
posteriormente, por decisão unânime desta Câmara, 
conforme se extrai do acórdão colacionado às f. 738/746.

Retornados os autos à comarca de origem, 
proferiu-se nova sentença (f. 751/763), que julgou 
procedentes os pedidos autorais, condenando o hospital 
demandado no pagamento da indenização por danos 
morais e estéticos no montante de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), além dos danos materiais correspondentes ao 
somatório dos valores constantes dos documentos de 
f. 106/123, corrigidos desde o desembolso e acrescidos 
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Irresignado, o hospital demandado interpôs o 
recurso de f. 766/788, requerendo, inicialmente, a 
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por 
se tratar de entidade beneficente sem fins lucrativos, reco-
nhecida como de utilidade pública municipal, estadual 
e federal.

No mérito, sustenta, em síntese, que o conjunto 
probatório não demonstra negligência, imperícia ou 
imprudência do corpo clínico que realizou o procedimento 
cirúrgico indicado ao autor. Pondera que, consoante lite-
ratura médica, a síndrome infecciosa instalada no trata-
mento pós-cirúrgico pode ocorrer, ainda que adotados 
todos os cuidados necessários e recomendados, sendo 
frequentemente observada nos casos de pós-hemorroi-
dectomias, como aquele que acometeu o autor.

Registra que não restou apurada a presença de 
abscesso perianal, cuja drenagem evitaria a ocorrência 
dos danos noticiados.

Refuta a tese segundo a qual todo o dano causado 
ao autor se deu pelo fato de ter sido ele colocado, no 
pós-cirúrgico, em um dos corredores do hospital, afir-
mando que, em razão do caráter de urgência, não 
poderia ser aguardado momento mais oportuno para a 
realização do procedimento cirúrgico indicado, salien-
tando que seus prepostos adotaram todos os cuidados 
necessários à realização do procedimento, considerando 
a realidade do hospital das clínicas, o que restou, inclu-
sive, apurado pelo nobre expert que oficiou nos autos 
(quesito 08 de f. 510/511).

Argumenta que, conforme comprovado pelo laudo 
pericial acostado às f. 573/605, o autor, atualmente, 
se encontra em bom estado de saúde, desfrutando 
de vida profissional, social e conjugal normalmente, 
demonstrando que as sequelas da enfermidade que o 
acometeu em nada comprometem sua vida cotidiana 

atual, aspectos a serem considerados na apreciação do 
pleito indenizatório.

Nesse contexto, aduz que, inexistindo o elemento 
culpa no infortúnio que acometeu o autor e não tendo sido 
comprovado o dano material noticiado, merece reforma 
a sentença da qual recorre, a fim de que sejam julgados 
improcedentes os pedidos indenizatórios inicialmente 
formulados, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Na hipótese de eventual acolhimento dos pedidos 
iniciais, pleiteou, sucessivamente, que da condenação 
sejam excluídos os danos materiais referentes aos valores 
constantes dos documentos acostados às f. 120/121 e, 
ainda, que, mantida eventual indenização por danos 
morais, incida a correção monetária em consonância 
com o estabelecido na Súmula 362 do Superior Tribunal 
de Justiça, de maneira que o termo a quo se dê a partir 
do arbitramento da indenização, e não da ocorrência 
do fato.

Contrarrazões às f. 791/798.
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade do recurso, verifico 

que a apelante requereu a concessão dos benefícios da 
justiça gratuita, por se tratar de entidade beneficente sem 
fins lucrativos. Não obstante, verifica-se do comprovante 
acostado à f. 788 que promoveu o preparo recursal, prati-
cando ato incompatível com a concessão do benefício 
perseguido em sede recursal, que contradiz sua suposta 
hipossuficiência financeira.

Com essas razões, indefiro o pedido de justiça 
gratuita formulado pela apelante em sede recursal.

Feitas tais considerações, conheço do recurso de 
apelação, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e 
extrínsecos de sua admissibilidade.

Inicialmente, necessário se faz tecer considerações 
acerca das normas definidoras da responsabilidade civil 
aplicáveis ao caso em apreço.

Pois bem, emerge do feito que o apelado propôs a 
presente ação indenizatória objetivando o ressarcimento 
pelos danos experimentados em razão de síndrome infec-
ciosa que o acometeu após a realização de procedimento 
cirúrgico nas dependências do apelante.

Conquanto a discussão travada nos autos tenha 
permeado exclusivamente a seara de eventual culpa 
do corpo clínico do hospital nos danos decorrentes da 
infecção que acometeu o autor no tratamento pós-cirúr-
gico, torna-se imperioso salientar que os profissionais 
responsáveis pelo atendimento do apelado não integram 
o polo passivo da demanda, ajuizada tão somente em 
face da unidade hospitalar.

Assim, para a correta solução da lide, indene de 
dúvida a natureza consumerista da relação jurídica esta-
belecida entre as partes, tem-se que a responsabilidade 
civil a ser observada na hipótese sub judice é aquela regu-
lada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
segundo a qual o hospital réu responde independente-
mente de culpa pelos danos que a parte autora alega 
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ter sofrido, desde que comprovada a negligência, impru-
dência ou imperícia de sua equipe médica no atendi-
mento do paciente e comprovados os demais pressu-
postos exigidos para a caracterização do dever de inde-
nizar: o dano e o nexo causal.

De fato, a responsabilidade objetiva prevista no 
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor para o pres-
tador de serviços, no caso dos hospitais, circunscreve-se 
aos serviços relacionados única e exclusivamente com o 
estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, 
aqueles que digam respeito à estadia do paciente (inter-
nação), instalações, equipamentos, serviços auxiliares 
(enfermagem, exames, radiologia) e outros, e não aos 
serviços médicos prestados por meio dele.

Nesse sentido, a valiosa lição de Rui Stoco:

Outra questão de fundamental importância que surge é se os 
hospitais, casas de saúde, clínicas e entidades semelhantes 
subsumem-se na disposição contida no caput do art. 14 do 
Código de Defesa do Consumidor que estabelece a respon-
sabilidade objetiva do fornecedor de serviços, pela ‘repa-
ração dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informa-
ções insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’.
Para nós, a resposta é negativa. Não se nega que os hospi-
tais são prestadores de serviços médicos e de hospedagem. 
Observa Ruy Rosado de Aguiar Jr. que o hospital é uma 
universalidade de fato, formada por um conjunto de insta-
lações, aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos desti-
nados ao tratamento da saúde, vinculada a uma pessoa jurí-
dica, sua mantenedora, mas que não realiza ato médico 
(Responsabilidade dos médicos, RT 718/41).
O hospital firma com o paciente internado um contrato 
hospitalar, assumindo a obrigação de meios consistentes 
em fornecer serviços médicos (quando o facultativo a ele 
pertence) ou apenas em fornecer hospedagem (alojamento, 
alimentação) e de prestar serviços paramédicos (medica-
mentos, instalações, instrumentos, pessoal de enfermaria 
etc.).
No que é pertine aos primeiros (serviços médicos), quando o 
paciente é tratado por seus próprios facultativos, os serviços 
prestados são aqueles concernentes ao tratamento médico 
contratado. Constitui uma atividade de meio, e não de resul-
tado, de modo que se obriga apenas a propiciar o melhor 
serviço ao seu alcance, tudo fazendo para cumprir aquilo a 
que se propôs. [...] Quanto aos segundos (fornecimento de 
hospedagem), sua atividade é assemelhada à dos hotéis e 
das pensões. Comprometendo-se a fornecer acomodações e 
refeições condignas e condizentes com o preço estabelecido.
[...] Desse modo, só através da comprovação de culpa (lato 
sensu) é que se poderá responsabilizar o hospital e o médico 
pelo resultado danoso. [...] Ora, se a instituição de saúde se 
compromete a submeter um paciente à cirurgia, por inter-
médio de médicos sob sua responsabilidade, está a exercer 
uma atividade de meios, e não de resultados. Assim, só lhe 
pode exigir que a atuação de seus prepostos seja normal e 
que a cirurgia seja feita segundo as técnicas usuais e utili-
zação do instrumento adequado. Se tal ocorrer, o contrato 
estará cumprido.
[...] Cabe obtemperar a total ausência de sentido lógico-jurí-
dico se, em uma atividade de natureza contratual em que se 
assegura apenas meios adequados, ficar comprovado que o 
médico não atuou com culpa e, ainda assim, responsabilizar 
o hospital pelo dano sofrido pelo paciente, tão-somente em 

razão da responsabilidade objetiva e apenas em razão do 
vínculo empregatício entre um e outro (Tratado da responsa-
bilidade civil. 5. ed. São Paulo: RT, p. 570-573).

Portanto, só mediante a comprovação de culpa do 
médico é que se poderá responsabilizar o hospital pelo 
resultado danoso sofrido pelo paciente em suas instala-
ções, não havendo falar em responsabilidade do noso-
cômio caso comprovada a ausência de culpa de seu 
preposto, sob pena de se atribuir a todo paciente não 
curado o direito à indenização.

Nesse sentido, vem convergindo a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Indenização. Morte. Culpa. Médicos. Afastamento. 
Condenação. Hospital. Responsabilidade. Objetiva. 
Impossibilidade. 1 - A responsabilidade dos hospitais, no 
que tange à atuação técnico-profissional dos médicos que 
neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subje-
tiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa dos 
prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Nesse sentido 
são as normas dos arts. 159, 1.521, III, e 1.545 do Código 
Civil de 1916 e, atualmente, as dos arts. 186 e 951 do novo 
Código Civil, bem com a Súmula 341 - STF (É presumida a 
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empre-
gado ou preposto). 2 - Em razão disso, não se pode dar 
guarida à tese do acórdão de, arrimado nas provas colhidas, 
excluir, de modo expresso, a culpa dos médicos e, ao mesmo 
tempo, admitir a responsabilidade objetiva do hospital, para 
condená-lo a pagar indenização por morte de paciente (REsp 
258389/SP - Relator: Min. Fernando Gonçalves - DJ de 
22.08.05).

Recurso especial: 1) Responsabilidade civil. Hospital. Danos 
materiais e morais. Erro de diagnóstico de seu planto-
nista. Omissão de diligência do atendente. Aplicabilidade 
do Código de Defesa do Consumidor. 2) Hospital. 
Responsabilidade. Culpa de plantonista atendente, integrante 
do corpo clínico. Responsabilidade objetiva do hospital ante 
a culpa de seu profissional. 3) Médico. Erro de diagnóstico 
em plantão. Culpa subjetiva. Inversão do ônus da prova apli-
cável. 4) Acórdão que reconhece culpa diante da análise da 
prova. Impossibilidade de reapreciação por este Tribunal. 
Súmula 7/STJ. 1. - Serviços de atendimento médico-hospitalar 
em hospital de emergência são sujeitos ao Código de Defesa 
do Consumidor. 2. - A responsabilidade do hospital é obje-
tiva quanto à atividade de seu profissional plantonista (CDC, 
art. 14), de modo que dispensada demonstração da culpa 
do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa 
de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento 
[...] (REsp 696.284/RJ - Relator: Min. Sidnei Beneti - Terceira 
Turma - julgado em 03.12.2009 - DJe de 18.12.2009).

No que vem sendo seguido por este egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Ação de indenização. Erro médico. Prova a cargo do autor. 
Nexo de causalidade entre a atuação do hospital e o dano 
não comprovado. Ausência do dever indenizatório. Não 
demonstrado nos autos que o dano suportado pela autora 
se deu em virtude da prática de ato negligente, imperito ou 
imprudente do médico, e, em sendo a responsabilidade do 
nosocômio decorrente daquela, é de se ter a improcedência 
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do seu pedido (Apelação Cível 1.0699.05.046687-8/002 - 
Relatora: Des.ª Selma Marques - j. em 27.08.08).

Ação de indenização por danos materiais e morais. Erro 
médico. Ausência. Responsabilidade subjetiva. Prestador 
de serviços. Não ocorrência. Responsabilidade objetiva. 
Hospital. Não verificação. Teoria do risco. Não aplicação. 
Recurso conhecido e não provido. Nas ações que visam à 
indenização em razão de erro médico, imprescindível a prova 
da culpa do agente por imprudência, imperícia ou negli-
gência. - Não tendo havido tal prova, porque, no caso, a 
perícia oficial demonstrou que o médico agira de acordo com 
os procedimentos necessários, não há falar em responsabi-
lidade civil e, consequentemente, em indenização a qual-
quer título. - O hospital, cuja responsabilidade é objetiva, só 
responderia civilmente caso se verificasse alguma das moda-
lidades culposas por parte do médico. - No Brasil não foi 
adotada a teoria do risco total quanto à atividade médica 
hospitalar (Apelação Cível 1.0024.04.422252-9/001 - 
Relatora: Des.ª Márcia De Paoli Balbino - j. em 28.08.08).

E ainda pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul:

Responsabilidade civil. Erro médico. Hospital. Cirurgia de 
catarata. Perda da visão. - A responsabilidade do hospital 
por eventual falha médica em procedimento cirúrgico para 
correção de catarata, imprescinde do exame da culpa subje-
tiva do cirurgião, pois o que se discute a pretexto de erro 
médico é o trabalho do facultativo e, como tal, incide a 
norma do § 4º do art. 14 do CDC, não prevalecendo para 
a hipótese a responsabilidade objetiva no caput do referido 
dispositivo legal. Precedentes do STJ [...] (Apelação Cível 
70024323727 - Tribunal de Justiça do RS - Relator: Des. 
Tasso Caubi Soares Delabary - j. em 29.04.09).

Nesse contexto, para que o hospital responda nos 
termos do art. 14 do CDC, deve estar provada a culpa do 
médico, cuja responsabilidade civil é de ordem subjetiva, 
conforme preceito insculpido no art. 186 do NCC.

In casu, à vista das considerações expostas, para 
aferir eventual responsabilidade do réu pelo dano sofrido 
pelo autor, mostra-se imprescindível analisar a conduta 
dos profissionais que o atenderam nas dependências do 
requerido, sendo que, para tanto, imperioso reportar-se 
ao bem elaborado laudo pericial acostado às f. 506/513.

Concluiu a nobre experta que a síndrome infecciosa 
que acometeu o autor está intimamente relacionada com 
o tipo de cirurgia a que foi submetido o autor, sendo sua 
ocorrência fato narrado na literatura na prática médica.

Assim, em princípio, poderia ser concluído que os 
danos acarretados ao autor decorreram de infortúnio 
relacionado ao tipo de procedimento cirúrgico a que se 
submeteu nas dependências da requerida.

Todavia, não é essa a hipótese em exame.
Com efeito, prossegue a experta afirmando, em 

resposta ao quesito 08 de f. 510, que,

por falta de vaga na cirurgia, foi colocado no pronto-socorro. 
Recebeu alta médica no dia 02/02/1999 às 12 horas, sem 
urinar e sem evacuar, com fortes dores abdominais, sendo 
acompanhado por outra equipe. Apresentou febre e dor na 
região do abdômen e, em casa, dor no escroto à direita. No 

retorno, em 08/02/1999, foi avaliado, estando debilitado. 
Retornou ao pronto-socorro já com dores na região escrotal 
direita, edema no membro inferior direito, quando foi diag-
nosticado Síndrome de Fournier (sic).

Questionada sobre o diagnóstico e o tratamento da 
síndrome infecciosa que acometeu o apelado, esclareceu 
a perita: “Normalmente, quando tratada adequadamente 
e a tempo hábil, a infecção pode ser controlada” (f. 510); 
e, ainda, “O tratamento é sempre desbridamento cirúr-
gico amplo, o mais rápido possível. Após o diagnóstico, 
cada minuto é importante” (f. 509).

Assim, dos esclarecimentos prestados pela experta, 
torna-se indene de dúvida a culpa stricto sensu do corpo 
clínico da apelante, consubstanciada na negligência 
quanto à alta precoce concedida ao apelado após a 
realização do procedimento cirúrgico.

Ora, conforme concluiu a experta, o apelado 
retornou à sua residência após a cirurgia sentindo fortes 
dores abdominais e apresentando febre, sintomas que, 
em princípio, sugeriam a presença do processo infec-
cioso, cujo tratamento, se realizado em tempo hábil, 
poderia evitar todo o dano comprovado nos autos, seja 
estético, moral ou material. 

Assim, comprovada a negligência do corpo clínico, 
a responsabilização do apelante pelos danos morais, 
estéticos e materiais causados ao autor (enxertos de pele, 
cirurgias plásticas, retirada de hérnia, reversão de colos-
tomia, dentre outros), é medida que se impõe.

Em não tendo sido pleiteada, em sede recursal, a 
redução da condenação aos danos morais a que conde-
nado o apelante, cumpre-me tão somente, notadamente 
diante da fundamentação adotada pelo Juízo a quo, 
esclarecer acerca da possibilidade de cumulação dos 
danos estéticos e morais, consoante jurisprudência sumu-
lada pelo STJ, verbis: “É lícita a cumulação das indeniza-
ções de dano estético e dano moral” (Súmula 387/STJ).

No que tange à incidência da correção monetária, 
todavia, merece reforma a sentença combatida, para 
adequação à jurisprudência sumulada do STJ, segundo 
a qual a correção monetária do valor de indenização por 
dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 
362/STJ), e não da ocorrência do fato, como constante 
da sentença.

Por fim, cumpre-me apreciar o pedido recursal de 
decote de importâncias a que condenado a título de 
indenização por danos materiais, fundado na ausência 
de comprovação das despesas que o autor afirmou 
ter efetuado em razão das complicações resultantes 
da cirurgia realizada nas dependências do apelante e, 
ainda, dos rendimentos que o mesmo auferia anterior-
mente ao procedimento cirúrgico que lhe encadeou os 
danos narrados.

Pois bem, fixada a responsabilização do ape -
lante pelos danos sofridos pelo apelado, a ele 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0183.09.
164456-1/001 - Comarca de Conselheiro Lafaiete - 
Agravante: R.S.S. - Agravados: L.G.S.S.S. e A.L.S.S., re-
presentados por sua mãe N.L.P.S. - Relator: DES. DÁRCIO 
LOPARDI MENDES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Almeida Melo, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM NEGAR 
PROVIMENTO, VENCIDO O 2° VOGAL.

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011. - Dárcio 
Lopardi Mendes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto contra decisão de 
f. 57-TJ, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Conselheiro Lafaiete, que, nos autos da 
“ação de execução de alimentos”, ajuizada por L.G.S.S.S. 
e A.L.S.S. representados pela genitora N.L.P.S., decretou 
o pedido de prisão do agravante, devido ao descumpri-
mento inescusável da obrigação alimentar.

Em razões recursais de f. 02/10-TJ, alega o agra-
vante que o MM. Juiz a quo decidiu que é possível decretar 
nova prisão civil referente ao mesmo débito, desde que 
respeitado o prazo previsto no CPC, determinando, assim, 
nova prisão pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias; 
que o agravante já foi preso por 30 (trinta) dias, por não 
ter pago os alimentos no período de fevereiro de 2009 
a junho de 2009; que, intimado a pagar o débito, pediu 
chamamento do processo à ordem, por já ter cumprido 
prisão pelo não pagamento; que juntou certidão de 
“síndrome de dependência”, comprovando sua incapaci-
dade para o trabalho e que está desempregado.

Com essas considerações, pugna pelo recebi-
mento do recurso em ambos os efeitos; que seja extinta 
a execução dos alimentos, ou que sejam decotados os 
valores vencidos até a data da primeira prisão, ou que 
seja decotado o excesso do prazo da prisão.

O presente recurso foi recebido às f. 48/49-TJ, em 
ambos os efeitos.

Informações do ilustre Magistrado à f. 55-TJ.
Devidamente intimado, os agravados apresentaram 

contraminuta às f. 57/63-TJ, requerendo a conversão 
do agravo de instrumento em retido e o desprovimento 
do recurso.

Embargos de declaração à f. 65-TJ, rejeitados às 
f. 68/71-TJ.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio 
do parecer de f. 75/77-TJ, opina pelo provimento parcial 
do recurso.

Alimentos - Execução - Art. 733 do CPC - 
Inteligência - Decretação de nova prisão civil 

- Possibilidade - Soma das prisões - Observância 
do limite máximo do prazo - Voto vencido

Ementa: Agravo de instrumento. Execução de 
alimentos. Art. 733 do CPC. Decretação de nova prisão 
civil. Possibilidade.

- As prestações alimentícias consideradas recentes, para 
o fim da execução pelo rito previsto no art. 733 do CPC, 
são aquelas vencidas nos três meses anteriores à propo-
situra da execução, acrescidas das parcelas vencidas ao 
longo da marcha processual.

- É cediço que a prisão civil do devedor de alimentos 
consiste em medida coercitiva extrema, que somente deve 
ser decretada com fundamento no inadimplemento volun-
tário e inescusável do devedor, a teor do art. 5º, inciso 
LXVII, da Constituição da República de 1988.

- Não é vedada ao Juiz a possibilidade de renovar o 
decreto prisional, no mesmo processo de execução, 
desde que levado em consideração o limite máximo da 
prisão civil.

incumbe o pagamento dos danos materiais efetiva-
mente comprovados.

Dessa forma, entendo assistir razão ao apelante no 
que toca à necessidade de decote das despesas compro-
vadas às f. 120/122, referentes aos pagamentos das 
parcelas do contrato de arrendamento mercantil firmado 
entre o apelado e o ABN-Amro Bank, tendo em vista que 
não restou comprovada nos autos a correlação obje-
tiva entre os supramencionados pagamentos e os danos 
sofridos pelo autor em decorrência da conduta culposa 
do corpo clínico da fundação requerida.

Quanto ao mais, entendo merecer manutenção a 
sentença recorrida.

Com essas razões, indefiro o benefício da justiça 
gratuita pleiteado, dou parcial provimento à apelação, 
tão somente para decotar da condenação por danos 
materiais as despesas relativas ao pagamento das 
parcelas do contrato de arrendamento mercantil, cujos 
recibos se encontram acostados às f. 120/122 dos autos 
e, ainda, para fixar como termo a quo da correção mone-
tária a data do arbitramento, no que tange à condenação 
aos danos morais.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES ALBERTO HENRIQUE e LUIZ CARLOS GOMES 
DA MATA.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .
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Dessa forma, o MM. Juiz a quo resolveu por bem, 
considerando a falta de pagamento e a necessidade dos 
agravados, decretar novamente a prisão do agravante, 
em razão do mesmo débito, por 45 (quarenta e cinco) 
dias, visto que respeitado o limite máximo previsto no 
art. 733, § 1º, do Código de Processo Civil.

Observa-se que a prisão foi decretada em razão do 
débito vencido entre fevereiro e junho de 2009, além das 
parcelas que venceram no curso da execução. O agra-
vante apresentou chamamento do processo à ordem, em 
janeiro de 2010, requerendo a extinção da execução, 
alegando já ter sido preso, ou, alternativamente, a 
suspensão da obrigação alimentar até o fim de seu trata-
mento contra o alcoolismo.

Pois bem.
No meu entendimento, é possível a aplicação do 

art. 733 do CPC em sede de alimentos definitivos, pois, se 
o objetivo do instituto da prisão civil é coagir o devedor a 
adimplir a obrigação, em virtude do caráter emergencial, 
a urgência tanto nos alimentos definitivos como no provi-
sório é a mesma, qual seja possibilitar a sobrevivência 
do alimentado.

Lado outro, os arts. 18 e 19 da Lei Especial 
nº 5.478/68 permitem a aplicação da pena de prisão 
nos alimentos definitivos:

Art. 18. Se, ainda assim, não for possível a satisfação do 
débito, poderá o credor requerer a execução da sentença 
na forma dos artigos 732, 733 e 735 do Código de 
Processo Civil.
Art. 19. O juiz, para instrução da causa ou na execução da 
sentença ou do acordo, poderá tomar todas as providências 
necessárias para seu esclarecimento ou para o cumprimento 
do julgado ou do acordo, inclusive a decretação de prisão do 
devedor até 60 (sessenta) dias.

Esse também é o posicionamento de Yussef Said 
Cahali (Dos Alimentos. 4. ed. São Paulo: RT, 2002, 
p. 1.014):

E a jurisprudência, particularmente do STF, no que é acompa-
nhada pelos tribunais ordinários, firmou-se definitivamente no 
sentido de que, da composição dos textos do estatuto proces-
sual e da lei especial, resulta manifesto que a prisão civil do 
devedor tanto se legitima em caso de não pagamento de 
alimentos provisionais (ou provisórios) como em caso de não 
pagamento de alimentos definitivos.

Ressalta-se que o agravante afirma não mais possuir 
condições de arcar com o pagamento dos alimentos, 
uma vez que se encontra desempregado, dependente 
alcoólico, sendo impossível honrar seus compromissos 
enquanto estiver “doente”, pois não tem condições físicas 
e psíquicas para trabalhar.

Ocorre que a justificativa apresentada pelo agra-
vante não merece prosperar, visto que alegar apenas 
que está desempregado e que é dependente do álcool 
não é prova suficiente para justificar a impossibilidade de 
efetuar o pagamento da pensão aos seus filhos.

Passo ao exame da preliminar.
Requerem os agravados a conversão do agravo de 

instrumento em retido, por haver inexistência de perigo 
de dano.

A meu ver, em que pesem as alegações dos agra-
vados, a situação posta nos autos não enseja a conversão 
do agravo em retido, uma vez que a decisão que coloca 
em risco o direito de ir e vir do cidadão pode causar lesão 
de difícil ou incerta reparação à parte, se ela constitui o 
próprio mérito do recurso.

Assim, torna-se inadmissível a conversão do 
agravo de instrumento em retido, razão pela qual rejeito 
a preliminar.

Conheço do recurso, porquanto presentes seus 
pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre informar que a prisão civil 
do devedor de alimentos consiste em medida coercitiva 
extrema, que somente deve ser decretada com funda-
mento no inadimplemento voluntário e inescusável do 
devedor, a teor do art. 5º, inc. LXVII, da Constituição da 
República de 1988:

Art.5º [...]
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do respon-
sável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obri-
gação alimentícia e a do depositário infiel.

Nos termos do caput do art. 733 do CPC, o 
devedor será citado para, em três dias, efetuar o paga-
mento, provar que já o fez, ou justificar a impossibilidade 
de fazê-lo.

Porém, o pagamento da obrigação alimentar não 
se restringe às três prestações alimentícias anteriores 
à execução, que devem ser acrescidas das parcelas 
vincendas ao longo do processo, conforme consta da 
redação do § 2º do aludido dispositivo legal, verbis:

Art. 733 [...]
§ 2º O cumprimento da pena não exime o devedor do paga-
mento das prestações vencidas e vincendas.

O entendimento jurisprudencial dominante é no 
mesmo sentido, sendo cristalizado na Súmula 309 do STJ, 
segundo a qual “o débito alimentar que autoriza a prisão 
civil do alimentante é o que compreende as três presta-
ções anteriores à citação e as que vencerem no curso do 
processo”.

No caso, verifica-se que os agravados ajuizaram 
ação de execução de alimentos em face do agravante, 
visando ao recebimento da pensão alimentícia em atraso, 
visto que realizaram acordo, no qual o ora agravante se 
comprometeu a efetuar o pagamento da pensão alimen-
tícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Ocorre que, como o agravante não cumpriu sua 
obrigação, foi decretada sua prisão civil pelo prazo de 30 
(trinta) dias. Expirado o prazo, foi colocado em liberdade 
e intimado para pagar o débito da pensão alimentícia, o 
que, todavia, não o fez, nem apresentou justificativa.
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é instado, em três dias, a pagar, provar que já pagou ou 
justificar a impossibilidade de pagamento.

O juiz, não aceitando qualquer dessas três situa-
ções, decreta a prisão e, de acordo com as peculiaridades 
do caso, estabelece o tempo de prisão a ser cumprido. 
Se o cidadão cumpriu aquele prazo de prisão, e mesmo 
depois disso não paga aquelas prestações, o juiz não 
pode aumentar essa imposição de constrição de liber-
dade, porque estaria contrariando o que ele próprio teria 
concluído quando decretou a prisão por menor número 
de dias.

Na verdade, estará exacerbando-o, sem motivo, 
sendo que a lei é muito clara ao estabelecer que, se decre-
tada a prisão por inadimplência de alimentos e cumpridos 
os dias da prisão, sem pagamento, a execução do art. 733 
do CPC se converte para aquela do art. 732, que cuida 
da execução, por quantia certa, contra devedor solvente.

Como a prisão é ato excepcionalíssimo no Direito 
Brasileiro, em se tratando de prisão civil, parece-me que 
aumentar o tempo de prisão, depois de já ter cumprido 
um tempo menor, é uma violência inadmissível contra 
o cidadão, ainda que esteja inadimplente quanto à sua 
obrigação alimentar.

Por isso, dou provimento ao recurso, para cassar a 
decisão que acresceu o tempo de prisão ao que já havia 
sido cumprido pela mesma dívida.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDO O 
2° VOGAL.

. . .

A propósito, jurisprudência emanada deste Tribunal:

Ementa: Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Art. 
733 do CPC. Inadimplência. Prisão decretada. Legalidade. 
Decisão mantida. - Se o alimentante deixa de pagar pensão 
alimentícia para seus filhos, incensurável é a decisão que 
decreta sua prisão pela inadimplência das três prestações 
anteriores à execução, bem como as que venceram no curso 
da demanda. O desemprego e doença não constituem razão 
plausível para que o agravante deixe de pagar pensão alimen-
tícia, ainda mais quando o devedor tem consciência de sua 
doença e da necessidade dos filhos (Agravo de Instrumento 
nº 1.0441.09.015238-6/001 - Relator: Des. Mauro Soares 
de Freitas - DJ de 28.04.2011).

No entanto, deve ser ressaltado que, revendo meu 
posicionamento anteriormente adotado, entendo que não 
é proibida ao juiz a possibilidade de renovar o decreto 
prisional, no mesmo processo de execução, desde que 
levado em consideração o limite temporal máximo.

Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça:

Recurso ordinário em habeas corpus. Prestações alimentícias. 
Novo decreto de prisão. Possibilidade, desde que não exceda 
o limite legal estabelecido no art. 733, § 1º, do CPC. - É 
admissível a prisão civil do devedor de alimentos quando se 
trata de dívida atual, correspondente às três últimas presta-
ções anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das 
que se vencerem no curso do processo - Súmula nº 309/
STJ. - O ‘nosso ordenamento jurídico não veda a possibili-
dade de o juiz renovar, no mesmo processo de execução de 
alimentos, o decreto prisional, após analisar a conveniência e 
a oportunidade e, principalmente, após levar em conta a fina-
lidade coercitiva da prisão civil do alimentante’ (HC 39902/
MG - Relatora: Ministra Nancy Andrighi - Terceira Turma - DJ 
de 29.05.2006, p. 226), especialmente porque, somando-se 
as duas, não excedem o prazo máximo estabelecido na lei 
(art. 733, § 1º, do CPC). Ordem denegada (HC 159.550/RS 
- Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão - DJ de 17.08.2010).

Com efeito, não resta outra solução para o julgador, 
senão concluir pela legitimidade do decreto de prisão do 
agravante, devedor de alimentos, ainda que com relação 
à mesma dívida, conforme decisão proferida pelo douto 
Magistrado a quo.

Isso posto, pelas razões ora aduzidas, nego provi-
mento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a 
decisão primeva.

Custas recursais, ex lege.

DES. ALMEIDA MELO - De acordo.

DES. MOREIRA DINIZ - Sr. Presidente.
Peço vênia para divergir, porque, não obstante a 

referência de decisões dos tribunais superiores, entendo 
que o decreto de prisão pelo inadimplemento de pres-
tação de alimentos tem a apuração da quantidade de 
dias de privação de liberdade realizada no momento 
em que o decreto de prisão é feito, ou seja, o cidadão 

Contrato de seguro - Morte decorrente de 
homicídio - Cerceamento de defesa - 

Não ocorrência - Inversão do ônus da prova 
- Cabimento - Art. 6º, VIII, do CDC - Inquérito 

policial - Conclusões - Dispensabilidade - 
Indenização devida

Ementa: Apelação cível. Contrato de seguro. Morte decor-
rente de homicídio. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 
Inversão do ônus da prova. Cabimento. Art. 6º, VIII, do 
CDC. Inquérito policial. Apresentação das conclusões. 
Dispensabilidade. Dever de indenizar configurado. 

- O direito fundamental da parte ao devido processo 
legal, do qual se desdobra o direito à produção proba-
tória, não é absoluto, encontrando limites de exercício no 
próprio ordenamento jurídico. 

- É lícito ao juiz, destinatário das provas, indeferi-las, 
quando reputá-las inúteis, consoante expresso no art. 130 
do CPC, ato que não configura cerceamento de defesa. 

- Na relação jurídica de consumo, verificando-se a veros-
similhança das alegações postas pela parte autora, bem 
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como configurada sua hipossuficiência na relação contra-
tual entabulada, é aplicável o art. 6º, VIII, do CDC. 

- Comprovada nos autos a relação jurídica existente entre 
as partes, assim como o evento objeto da cobertura pelo 
seguro, é devido o pagamento da indenização, sendo 
dispensável a apresentação da conclusão de inquérito 
policial, seja porque não há tal previsão no instrumento 
contratual, seja porque a exigência é injustificada. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.164524-0/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Bradesco Vida 
Previdência S.A. - Apelado: Alana Cynthia Quintão - 
Relator: DES. ANDRÉ LEITE PRAÇA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. 
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2011. - André 
Leite Praça - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. ANDRÉ LEITE PRAÇA (Relator) - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Bradesco Vida e 
Previdência S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. 
Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Belo 
Horizonte, que, julgando parcialmente procedente o 
pedido formulado por Alana Cynthia Quintão, condenou 
a ré ao pagamento da indenização prevista em apólice de 
seguro, no valor de R$ 61.199,18 (sessenta e um mil cento 
e noventa e nove reais e dezoito centavos), acrescido de 
correção monetária, consoante índices divulgados pela 
CGJ/TJMG, e de juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês, a partir do ajuizamento da ação. Condenou a 
apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios, sucumbências no montante 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Sustenta a apelante que a conclusão do inqué-
rito policial, no qual se apuram as causas do sinistro, é 
imprescindível para se afirmar a existência da obrigação 
de indenizar prevista na apólice e certificado de seguro 
constante dos autos. 

A recorrente requer, ainda, a análise do agravo 
retido, interposto na audiência realizada em 4 de maio 
de 2011, contra a decisão que indeferiu o pedido de 
expedição de ofício para a Delegacia Especializada de 
Homicídios do Barreiro e que deferiu a inversão dos 
ônus da prova, com fulcro no Código de Defesa do 
Consumidor. 

Contrarrazões apresentadas às f. 251/260, 
pugnando pelo desprovimento dos recursos de agravo 
retido e da apelação. 

É o relatório. 
Conheço, inicialmente, do agravo retido, em fiel 

observância ao art. 523, § 1º, do Código de Processo 
Civil. 

A ré interpôs agravo retido em face da decisão 
que indeferiu a expedição de ofício para a Delegacia 
Especializada de Homicídios do Barreiro e que deferiu a 
inversão dos ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse contexto, requer o provimento do recurso, 
para cassar a decisão agravada, por ofensa aos princí-
pios da ampla defesa e do contraditório, determinando, 
assim, a expedição do ofício. Requer, ainda, seja revo-
gada a inversão dos ônus da prova. 

Tenho que razão não lhe assiste. 
Embora se reconheça o direito fundamental da 

parte ao devido processo legal, do qual se desdobra o 
direito à produção probatória, tal direito não é absoluto, 
encontrando limites de exercício no próprio ordenamento 
jurídico. 

Posto isso, cediço ser o juiz o destinatário das 
provas, a quem compete, consoante expresso no art. 130 
do CPC, indeferi-las quando reputá-las inúteis. 

No presente caso, tem-se que a expedição de ofício 
à Delegacia Especializada de Homicídios do Barreiro se 
mostra desnecessária, porque a eventual resposta, de 
fato, não tem o condão de influenciar o deslinde da lide. 
E isso é facilmente constatado pela leitura de sentença, 
que rejeitou a tese da ré, segundo a qual a conclusão do 
inquérito policial seria imprescindível para a regulação do 
sinistro. 

Feitas tais digressões, conclui-se que o indeferimento 
da prova documental não violou o devido processo legal. 

No que toca à inversão dos ônus da prova, melhor 
sorte não assiste à recorrente. 

Primeiramente, porque a relação jurídica existente 
entre as partes é, sem dúvida, consumerista. Por outro 
lado, as alegações postas pela parte autora, ora apelada, 
são verossímeis e configurada sua hipossuficiência na 
relação contratual entabulada, autorizando a aplicação 
do art. 6º, VIII, do CDC. 

Nesse sentido, é o precedente da jurisprudência 
deste egrégio Tribunal de Justiça: 

Agravo de instrumento. Ação revisional de cláusulas contra-
tuais. Depósito judicial. Juros remuneratórios de 1% (um 
por cento) ao mês. Inadmissibilidade. Exclusão do nome do 
devedor dos cadastros de proteção ao crédito. Manutenção 
na posse do veículo. Impossibilidade. Ausência dos requi-
sitos legais. Inversão do ônus da prova. Cabimento. - [...] A 
inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 
Consumidor atende ao princípio constitucional da isonomia, 
assegurado efetivamente o equilíbrio entre os partícipes da 
relação de consumo, em face da igualdade do consumidor, 
cuja proteção é determinada expressamente no art. 170, 
inciso V, em perfeita sintonia com o art. 5º, caput, todos da 
Constituição Federal. Inverte-se o ônus probatório a fim de 
permitir que o consumidor hipossuficiente ou com alegações 
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verossímeis busque o seu direito através de presunções que, 
por sua vez, imprimem ao réu o ônus de demonstrar que 
os acontecimentos ou fatos se deram de maneira diversa 
daquela narrada pelo demandante. (Agravo de Instrumento 
Cível n° 1.0027.09.207045-0/001, Relator: Des. Alvimar de 
Ávila, DJ de 10.02.2010.) 

Assim, não há reparos a serem feitos à decisão que 
determinou a inversão. 

Pelo exposto, nego provimento ao agravo retido 
interposto nos autos. 

Passo à analise do recurso de apelação. 
Tenho que o recurso deve ser desprovido. 
Compulsando os autos, especialmente os 

documentos de f. 12/14, 141/168 e 183/196, verifica-se 
a existência de contrato de seguro entre a apelante e o 
falecido companheiro da apelada. 

Da mesma forma, restou comprovado que a 
apelada foi instituída beneficiária do contrato de seguro, 
no caso de morte do contratante/segurado. 

Pois bem. O contrato de f. 183/193, cláusula 
segunda - Das coberturas contratadas, item 2.1.1, prevê 
expressamente o pagamento de indenização correspon-
dente ao capital segurado contratado, em caso de morte 
do segurado contratante, seja ela decorrente de causas 
naturais ou acidentais. 

Já o item 2.1.2 estabelece a indenização no 
montante mencionado, no caso de morte do segurado 
por causa exclusivamente acidental, sendo o valor pago 
por esta cobertura cumulado com aquele devido pela 
cobertura do item 2.1.1. 

Por outro lado, as cláusulas complementares cons-
tantes dos documentos de f. 194/196 estabelecem quais 
fatos comportam a cobertura por morte e cobertura por 
morte acidental, sendo certo que o falecimento do segu-
rado, em decorrência de homicídio, ali se enquadra. 

No entanto, tais cláusulas contratuais não obrigam 
o beneficiário do seguro a apresentar as conclusões de 
inquérito policial, no qual se apura o homicídio, para a 
regulação e liquidação do sinistro. 

Na verdade, pagamento da indenização pela 
apelante à apelada decorre da ocorrência do evento 
morte acidental, que restou cabalmente comprovado nos 
autos pelos documentos de f. 20/26. 

Nesse ponto, insta salientar que, embora haja 
previsão contratual possibilitando à seguradora solicitar 
outros documentos para instruir a liquidação do sinistro, 
tal prerrogativa deve ser exercida diante de dúvida real, 
fundada e justificável, acerca da ocorrência do evento 
coberto pelo contrato, o que não se verifica no presente 
caso. 

Acerca da dispensabilidade do inquérito policial 
para o efetivo pagamento de indenização em caso de 
morte decorrente de homicídio, eis os precedentes da 
jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça: 

Embargos à execução. Cerceamento de defesa. 
Inexistente. Seguro de vida. Homicídio. Inquérito policial. 
Dispensabilidade. Morte acidental. Comprovada. Risco 
contratado. Indenização devida. Honorários advocatícios. 
Arbitramento. Possibilidade. Sentença mantida. - Inexiste 
cerceamento de defesa em caso de a dilação probatória se 
apresentar desnecessária em face da natureza das questões 
em debate, dos elementos de prova ínsitos no contexto do 
processo e da certeza de conter os autos meios suficientes 
ao julgamento do litígio sem ampliação da fase instrutória. 
Restando estipulado no contrato de seguro de vida o paga-
mento de indenização para os casos de morte acidental, e 
restando comprovada a ocorrência do evento contratado, 
a seguradora deve efetuar o pagamento da indenização, 
independentemente da finalização do inquérito policial. 
Perfeitamente cabível a fixação de honorários advocatícios de 
sucumbência em embargos à execução, na forma do pará-
grafo primeiro do art. 20 do Código de Processo Civil, tendo 
em vista a instauração de nova controvérsia incidental nos 
autos da execução. Negar provimento ao recurso. (Apelação 
Cível n° 1.0024.08.958402-3/002, Relator: Des. Otávio 
Portes, DJ de 26.05.2010.) 

Civil. Apelação. Ação de cobrança. Contrato de seguro. 
Homicídio. Inquérito policial não concluído. Dispensabilidade. 
Morte acidental comprovada por outros documentos. 
Pagamento da indenização securitária. Cabimento. Juros. 
Termo inicial. Data da negativa de pagamento. Correção. 
Termo inicial. Data do sinistro. - O contrato de seguro deve 
ser interpretado restritivamente, conforme as cláusulas nele 
previstas, pactuadas livremente pelas partes. Estipulado no 
contrato de seguro o pagamento de indenização para os 
casos de morte acidental, e provada a ocorrência do evento, 
a seguradora deve arcar com sua obrigação contratual, inde-
pendentemente da finalização do inquérito policial. O termo 
inicial dos juros é a data da constituição em mora da segu-
radora, ou seja, a data da negativa de pagamento desmo-
tivado. O termo inicial da correção monetária que incide 
sobre o valor da indenização securitária é a data do sinistro, 
conforme Circular 225/2004 da Susep. (Apelação Cível n° 
1.0024.05.708624-1/001, Relatora Des.ª Márcia De Paoli 
Balbino, DJ de 24.08.2006.) 

Pelo todo exposto, nego provimento ao agravo 
retido e nego provimento à apelação. 

Custas, pela lei. 
É como voto. 

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA 
(Revisor) - De acordo com o Relator. 

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - De acordo 
com o Relator. 

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO 
RETIDO. NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

. . .
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de primeiro grau deferiu o pedido de averbação da ação 
de origem na matrícula de imóveis dela, agravante.

Discorre acerca da inexistência de lei que permita a 
averbação de ação de conhecimento e argumenta que, 
além da ação ainda se encontrar em fase de conheci-
mento, não se trata de ação real ou reipersecutória rela-
tiva a imóvel.

Enfatiza, outrossim, a inexistência de fumaça do 
bom direito ou perigo de demora que justifique o poder 
geral de cautela.

Por derradeiro, pugna pelo recebimento do agravo 
na modalidade de instrumento, pela concessão do efeito 
ativo para que se cancelem, desde já, as averbações 
levadas a registro, e, ao final, pelo provimento do recurso.

Em decisão de f. 517/520-TJ, este Relator entendeu 
por atribuir o efeito ativo.

Contraminuta apresentada às f. 532/534-TJ.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Decido.
I - Preliminar de nulidade da decisão por ausência 

de fundamentação.
Em que pese a alegação da parte agravante nesse 

sentido, ouso dela dissentir, por entender que, no caso 
sob exame, a decisão agravada, da forma como foi 
proferida, não furtou à parte o exercício do contraditório.

Com efeito, analisando o teor da decisão hostili-
zada, em que pese extremamente sucinta, observa-se que 
foi minimamente fundamentada, devendo-se ressaltar 
que o art. 93, IX, da Constituição da República bem como 
o art. 165 do Código de Processo Civil não exigem que 
o magistrado explicite todos os motivos pelos quais está 
proferindo determinada decisão, sendo suficiente que 
deixe claro as razões de seu convencimento, como ocorre 
no caso ora apresentado, haja vista que o Magistrado de 
primeiro grau faz remissão ao pedido veiculado pela parte 
contrária e, naturalmente, aos argumentos lá utilizados.

Dessarte, rejeito a preliminar e passo ao exame 
do mérito.

II - Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal a perquirir se a 

decisão que deferiu a averbação pretendida pelo reque-
rente, ora agravado, em sua peça inicial merece prosperar.

Notadamente, pontua-se que a medida possui 
natureza cautelar, e, por essa razão, a questão deve ser 
analisada à luz dos requisitos necessários para o seu 
deferimento. São eles: fumaça do bom direito e perigo 
de demora.

Pois bem.
De antemão, convém esclarecer que o ato em tela, 

buscado pelo agravado, em verdade, é sujeito a registro 
em sentido estrito, e não a averbação, conforme deflui, 
com cristalina clareza, da leitura do art. 167, inciso I, 
nº 21, da Lei 6.015, de 1973.

Referida providência, em verdade, antes mesmo 
de se ajustar ao denominado poder geral de cautela do 

Registro de imóveis - Averbação - Matrícula 
de imóveis - Ação de cobrança de honorários 
- Fase cognitiva - Art. 167, inciso I, nº 21, da 

Lei 6.015/73 - Inteligência - Contradita - Caráter 
excepcional - Medida aplicável a ações de 

natureza real ou reipersecutória - Inocorrência 
- Liminar - Requisitos - Ausência - Decisão 
- Nulidade - Ausência de fundamentação 

- Inexistência - Razões de convencimento - 
Fundamentação sucinta - Suficiência

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de 
cobrança. Averbação na matrícula de imóveis do reque-
rido. Contradita. Registro. Inteligência da Lei de Registros 
Públicos. Medida aplicável a ações de natureza real ou 
reipersecutória. Inocorrência. Caso concreto. Processo 
de conhecimento. Liminar. Requisitos. Fumaça do bom 
direito. Perigo de demora. Ausência. Decisão agra-
vada. Reforma.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
11.169108-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Espólio de Istria Zauli Ferraz, representado 
pelo inventariante Paulo Eduardo Ferraz; Espólio de Jorge 
Ferraz, representado pelos inventariantes Paulo Eduardo 
Ferraz e outro - Agravado: Jacob Lopes de Castro Máximo, 
em causa própria - Relator: DES. MARCELO RODRIGUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, EM REJEITAR PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2011. - Marcelo 
Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCELO RODRIGUES - Trata-se de recurso 
de agravo interposto por espólio de Jorge Ferraz e espólio 
de Istria Zauli Ferraz contra a decisão interlocutória vista 
em cópia de f. 463-TJ, proferida nos autos da ação de 
cobrança, que assim determinou: “Proceda-se à aver-
bação como requerido à f. 06, às expensas do autor” 
(sic).

Contra o aludido pronunciamento judicial, a parte 
agravante maneja o presente recurso.

Inicialmente, sustenta a nulidade da decisão por 
ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito, esclarece que a ação de origem 
foi proposta pela parte, ora agravada, que pretende o 
recebimento de honorários advocatícios por serviços pres-
tados em cinco processos, e, liminarmente, o Magistrado 
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118.731, 118.732, 118.733, 118.734, 118.735, 
118.736, 118.737, 118.738, 118.739 e 118.740.

É como voto.

DES. MARCOS LINCOLN - De acordo com o Relator.

DES. WANDERLEY PAIVA - De acordo com o Relator.

Súmula - REJEITAR PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

juiz, genericamente previsto no art. 798 do Código de 
Processo Civil, vem disciplinada em lei especial sobre a 
matéria, de natureza cogente e de ordem pública, que 
vem a ser a Lei de Registros Públicos - Lei nº 6.015, de 
1973 -, cujo art. 167, I, n. 21, admite, porém o fazendo, 
frise-se, em caráter excepcional, o registro das citações 
de ações reais ou reipersecutórias, relativas a imóveis.

Trata-se da contradita, que o ordenamento jurí-
dico pátrio, inspirado no direito alemão, admite quando 
já consumada a citação, em ações de natureza real 
ou reipersecutória (processo de conhecimento) ou na 
execução, hipótese em que se dá a averbação premoni-
tória (CPC, 615-A).

Sua finalidade é negar a exatidão do registro, aler-
tando terceiros de boa-fé sobre a propositura (arts. 214 
e 219 CPC) de ação dessa natureza, na qual deduza o 
autor pretensão que vise restaurar o paralelismo entre a 
tábula e a realidade.

Conforme acentua Afrânio de Carvalho, “a inexa-
tidão do registro enseja, pois, ao titular do direito, a facul-
dade de propor a ação de retificação, a fim de que o 
registro volte a refletir a situação jurídica real” (Registro 
de imóveis. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 165).

Sublinho que o registro da contradita é medida 
extrema e que deve ser analisado com toda cautela e 
prudência, na medida em que sua efetivação no serviço 
imobiliário equivale à restrição ao livre comércio dos 
bens, o que, na essência, são os bens jurídicos tutelados 
não apenas pela lei civil, como notadamente pela legis-
lação especial.

Contudo, o caso em tela não se amolda às conjec-
turas legais.

A parte autora pretende a cobrança de valores refe-
rentes a honorários advocatícios em processo de conheci-
mento, não se inserindo, portanto, nas hipóteses de ações 
que autorizam a aplicação do instituto. Vale dizer, não se 
cuida de ação petitória, menos ainda de execução judicial.

Diante desse cenário, ausente o requisito da fumaça 
do bom direito.

Do mesmo modo, não vislumbro o perigo de dano 
irreparável ou de difícil reparação.

Ora, a cautela preventiva tem por objetivo prevenir 
terceiros de ameaças à titularidade constante do registro, 
em virtude de atos judiciais ou negociais pendentes, 
permitindo que se inteirem do risco do negócio tendo por 
objeto tais imóveis. Todavia, isso não se verifica no caso 
concreto, pois, por ora, repita-se, a ação se encontra 
em fase de cognição e, portanto, não tem o condão de 
repercutir sobre o patrimônio da parte requerida.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade 
da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, 
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agra-
vada, que deferiu liminar, e, como medida de conse-
quência, mantenho o cancelamento por mim determi-
nado à f. 519-TJ, na íntegra, das Av.-1 das matrículas 
nos 118.726, 118.727, 118.728, 118.729, 118.730, 

Consumidor - Conta de energia elétrica - Repasse 
do PIS e Cofins - Legalidade - Precedentes do STJ

Ementa: Direito do consumidor. Repasse do PIS e Cofins 
nas faturas de energia elétrica. Legalidade. Precedentes 
do STJ 

- Legítimo o repasse ao consumidor dos valores relativos 
ao PIS e Cofins nas faturas mensais de energia elétrica. 
Precedentes do STJ. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.10.199025-7/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Antônio de Jesus 
Rossi - Apelado: Cemig Distribuição S.A. - Relator: DES. 
MANUEL SARAMAGO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Manuel Saramago, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - Manuel 
Saramago - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. MANUEL SARAMAGO - Conheço do 
recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua 
admissibilidade. 

Insurge-se o apelante contra sentença de 
f. 277/281-TJ, que, nos autos da ação ordinária que ajui-
zara em face da Cemig Distribuição S.A., julgou impro-
cedente o pedido inicial, que objetivava a suspensão do 
repasse em suas faturas mensais de energia elétrica dos 
valores relativos ao PIS e Cofins, bem assim a restituição 
dos pagamentos efetuados, a tal título. 

A sentença não merece reparos. 
A novel jurisprudência do STJ, no julgamento 

do Recurso Especial nº 1.185.070/RS, da relatoria 
do Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.09.2010, 
submetido ao procedimento de que trata o art. 543-C 
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do Código de Processo Civil, assimilou o entendimento 
de que, além da relação jurídica existente entre a conces-
sionária prestadora do serviço público e o usuário ter 
fundamento na legislação consumerista, a natureza sina-
lagmática da prestação de tal serviço público, legitima 
a inclusão na contraprestação respectiva, ou seja, na 
tarifa, dos encargos tributários suportados pela conces-
sionária, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato de concessão, verbis: 

1. A questão jurídica central diz respeito à legitimidade do 
repasse, às faturas de energia elétrica a serem pagas pelos 
consumidores, do valor correspondente às contribuições do 
PIS e da Cofins incidentes sobre o faturamento das empresas 
concessionárias. [...]. 
2. Afasta-se, também, a alegação de incompetência da 
Justiça Estadual, feita em contrarrazões. A competência cível 
da Justiça Federal é ratione personae, somente se configu-
rando pela efetiva presença, no processo, de um dos entes 
federais enumerados no art. 109, I, da Constituição, o que 
não ocorre na hipótese. 
3. [...]. A tese defendida pelo demandante e aqui chance-
lada pelo IDEC e pelo Ministério Público parte de um pres-
suposto manifestamente equivocado: o de atribuir à contro-
vérsia uma natureza tributária. Com efeito, a relação jurí-
dica que se estabelece entre concessionária e consumidor 
de energia elétrica não é relação tributária, cujos partícipes 
necessários são o Fisco e o contribuinte. Aqui, o que se tem é 
relação de consumo de serviço público, cujas fontes norma-
tivas são próprias, especiais e distintas das que regem as rela-
ções tributárias. Em outras palavras, o que está em questão 
não é saber se o consumidor de energia elétrica pode ser 
alçado à condição de contribuinte do PIS e da Cofins, que a 
toda evidência não o é, mas sim a legitimidade da cobrança 
de uma tarifa, cujo valor é estabelecido e controlado pela 
Administração Pública e no qual foi embutido o custo corres-
pondente aqueles tributos, devidos ao Fisco pela concessio-
nária. Essa a questão. 
[...] 
Com efeito, ainda que inseridos no valor da tarifa de energia, 
o PIS/Pasep e a Cofins sempre foram cobrados dos consu-
midores de energia elétrica. Assim, a alteração implemen-
tada pela Aneel teve por escopo melhor informar os consumi-
dores acerca dos custos efetivamente incorridos para a pres-
tação do serviço de distribuição de energia elétrica, sem, no 
entanto, retirar o valor dos tributos do preço a ser pago pelo 
usuário do serviço, sob pena de causar desequilíbrio econô-
mico-financeiro ao contrato de concessão. 
Por todo o acima exposto, a conclusão a que se chega é a 
de que, não obstante tenha havido alterações na forma de 
cobrança dos tributos em comento, em decorrência da edição 
das Leis nº 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04, o valor do 
PIS/Pasep e da Cofins continua a integrar o preço final a ser 
pago pelo consumidor pelo serviço público de distribuição de 
energia elétrica. A implementação da mudança para trazer 
maior transparência quanto aos valores efetivamente despen-
didos para pagamento dos tributos não pode servir de emba-
samento para que o concessionário seja penalizado com o 
pagamento dos mesmos, sob pena de sofrer desequilíbrio 
econômico-financeiro em seu contrato, podendo interferir na 
adequada prestação do serviço público . 
Conclui-se, assim, o PIS/Pasep e a Cofins são cobrados de 
acordo com a respectiva legislação, e a alteração na forma 
de cobrança trouxe a possibilidade de que seus valores sejam 
fiscalizados não apenas pela Aneel, mas por cada um dos 

consumidores de energia elétrica, visto que passaram a ser 
cobrados de forma destacada nas suas faturas, a exemplo do 
que ocorre com o ICMS (f.1.117 /1.126).

Como se não bastasse, no julgamento do REsp 
nº 976.836/RS, da relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 
25.08.10, também sujeito ao regime do art. 543-C do 
CPC, restou decidido, verbis: 

Processual civil. Recurso especial representativo de contro-
vérsia. Art. 543-c, do CPC. Administrativo. Serviço de tele-
fonia. Demanda entre concessionária e usuário. PIS e Cofins. 
Repercussão jurídica do ônus financeiro aos usuários. Faturas 
telefônicas. Legalidade. Disposição na Lei 8.987/95. Política 
tarifária. Lei 9.472/97. Tarifas dos serviços de telecomunica-
ções. Ausência de ofensa a normas e princípios do Código de 
Defesa do Consumidor. Divergência indemonstrada. Ausência 
de similitude fática dos acórdãos confrontados. Violação ao 
art. 535 do CPC. Inocorrência. 
1. A Concessão de serviço público é o instituto através do qual 
o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém 
que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, 
nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder 
Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econô-
mico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do 
serviço, e geral e basicamente mediante tarifas cobradas dire-
tamente dos usuários do serviço. 
2. O concessionário trava duas espécies de relações jurídicas, 
a saber: (a) uma com o Poder concedente, titular, dentre 
outros, do ius imperii no atendimento do interesse público, 
ressalvadas eventuais indenizações legais; (b) outra com 
os usuários, de natureza consumerista reguladas, ambas, 
pelo contrato e supervisionadas pela Agência Reguladora 
correspondente. 
3. A relação jurídica tributária é travada entre as pessoas 
jurídicas de Direito público (União, Estados; e Municípios) e 
o contribuinte, a qual, no regime da concessão de serviços 
públicos, é protagonizada pelo Poder Concedente e pela 
Concessionária, cujo vínculo jurídico sofre o influxo da supre-
macia das regras do direito tributário. 
4. A relação jurídica existente entre a Concessionária e o 
usuário não possui natureza tributária, porquanto o conces-
sionário, por força da Constituição Federal e da legislação 
aplicável à espécie, não ostenta o poder de impor exações, 
por isso que o preço que cobra, como longa manu do Estado, 
categoriza-se como tarifa. 
5. A tarifa, como instrumento de remuneração do conces-
sionário de serviço público, é exigida diretamente dos usuá-
rios e, consoante cediço, não ostenta natureza tributária. 
Precedentes do STJ: REsp 979.500/BA, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJ de 05/10/2007; AgRg no Ag 
819.677/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 
de 14/06/2007; REsp 804.444/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJ de 29/10/2007; e REsp 555.081/MG, 
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 
28/09/2006. 
6. O regime aplicável às concessionárias na composição 
da tarifa, instrumento bifronte de viabilização da prestação 
do serviço público concedido e da manutenção da equação 
econômico-financeira, é dúplice, por isso que na relação 
estabelecida entre o Poder Concedente e a Concessionária 
vige a normatização administrativa e na relação entre 
a Concessionária e o usuário o direito consumerista. 
Precedentes do STJ: REsp 1062975/RS, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/09/2008, DJ de 
29/10/2008. 
7. O repasse de tributos para o valor da tarifa, consectaria-
mente, não obedece ao regime tributário da responsabilidade 
tributária, por transferência, sucessão ou substituição, senão 
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pois, relativa. Possibilidade de prorrogação. Agravo de 
instrumento não provido. 

- Observando-se que, anteriormente ao ajuizamento da 
ação declaratória, foi ajuizada execução dos títulos extra-
judiciais em Juízo supostamente incompetente e vislum-
brando-se que se trata de competência territorial, incumbe 
à parte alegar, por intermédio dos procedimentos legais 
hábeis, a incompetência do Juízo prevento, sob pena de 
prorrogação da competência. 

Agravo de instrumento não provido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.11.214866-
3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: DRC 
Automóveis de Aluguel Ltda. - Agravado: Auto Posto e 
Serviços Beira Rio Ltda. - Relator: DES. VEIGA DE OLIVEIRA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, EM 
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011. - Veiga 
de Oliveira - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. VEIGA DE OLIVEIRA (Relator) - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto por DRC Automóveis de 
Aluguel Ltda. contra decisão da Meritíssima Juíza da 33ª 
Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG, profe-
rida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade 
de valores ajuizada pela agravante contra Auto Posto e 
Serviços Beira Rio Ltda. 

Em sua decisão, a douta Julgadora primeva 
declinou de sua competência em favor da 4ª Vara Cível da 
Comarca de Parauapebas-PA, observando que lá tramita 
uma execução de título executivo extrajudicial referente 
ao mesmo contrato/acordo da ação declaratória que lhe 
foi distribuída. Sustentou que, pelo fato de a execução 
ter sido proposta anteriormente à ação declaratória e a 
primeira citação válida ter ocorrido naquele Juízo, este 
seria prevento para conhecer, processar e julgar a ação 
declaratória sob análise. Determinou, dessarte, a remessa 
dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 
Parauapebas-PA. 

Em suas razões recursais, a agravante expõe que 
a Juíza de primeira instância não observou que o local 
da praça de pagamento dos títulos é em Belo Horizonte, 
motivo pelo qual a ação declaratória deve ser conhecida, 
processada e julgada na Comarca desta Capital. Alega 
que, mesmo que as partes e o contrato sejam os mesmos 
na execução e na ação declaratória, a competência, in 
casu, é definida pela praça de pagamento dos títulos 
executivos extrajudiciais, conforme mencionado. 

Ação declaratória de inexigibilidade de valores 
- Duplicatas - Execução ajuizada em juízo 

supostamente incompetente - Prevenção - 
Competência - Fixação em lei

Ementa: Agravo de instrumento. Ação declaratória de 
inexigibilidade de valores. Duplicata. Execução ajui-
zada em Juízo supostamente incompetente. Prevenção. 
Competência fixada em lei. Competência territorial e, 

ao edital, ao contrato de concessão, aos atos de regulação 
do setor; e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 
8. A legalidade do repasse de tributos há de ser, primaria-
mente, perquirida na lei que ensejou a oferta pública da 
concessão do serviço público e o respectivo contrato, sendo 
certo que, em sede de Recurso Especial, o vínculo travado 
entre as partes revela-se insindicável, em razão do óbice 
erigido pelo teor da Súmula 05/STJ. 
9. As premissas assentadas permitem concluir que: (a) [...]; 
(b) [...] 
10. [...] 
11. A legalidade da tarifa acrescida do PIS e da Cofins 
assenta-se no art. 9º, § 3º, da Lei 8.987/95 e no art. 108, 
§ 4º, da Lei 9.472/97, por isso que da dicção dos mencio-
nados dispositivos legais dessume-se que é juridicamente 
possível o repasse de encargos, que pressupõe alteração da 
tarifa em função da criação ou extinção de tributos, conso-
ante se infere da legislação in foco. 
12. Dessarte, a normação das concessões e das telecomu-
nicações é lex specialis em relação ao CDC e ao mesmo se 
sobrepuja. 
13. A legalidade da tarifa e do repasse econômico do custo 
tributário encartado na mesma, exclui a antijuridicidade da 
transferência do ônus relativo ao PIS e à COFINS, tanto 
mais que, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, 
a abusividade do Código de Defesa do Consumidor pres-
supõe cobrança ilícita, excessiva, que possibilita vantagem 
desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé 
e da equidade, inocorrentes no caso sub judice. Precedentes 
do STJ: REsp 994144/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, julgado em 12/02/2008, DJ de 03/04/2008; REsp 
1036589/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, 
julgado em 06/05/2008, DJ de 05/06/2008. 

Com base nos precedentes acima transcritos, força 
concluir o seguinte: é legítimo o repasse dos valores 
relativos ao PIS e Cofins nas faturas mensais de energia 
elétrica ao consumidor, com base em normativo da Aneel, 
repasse esse que sempre existiu, integrando o quantum 
da tarifa, contudo, em prestígio ao princípio da transpa-
rência e da informação, agora, são destacados daquela. 

Isto posto, hei por bem negar provimento ao recurso. 
Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES BARROS LEVENHAGEN e VERSIANI PENNA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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prevento o juiz que processou a aludida cautelar para julgar 
a ação principal correspondente. Exegese dos arts. 102, 
114, 304, 305 e 800, todos do CPC. [...] (Apelação Cível 
nº 324.914-7 - Primeira Câmara Civil do Tribunal de Alçada 
do Estado de Minas Gerais - Relator: Des. Silas Vieira - Data 
do julgamento: 6.2.2001). 

Indenização por danos morais. Incompetência relativa. 
Ausência de exceção. Prorrogação. - [...] Não arguida a 
incompetência relativa através de exceção, nos termos dos 
arts. 112 e 304 do CPC, a competência é prorrogada, 
consoante preceitua o art. 114 do CPC (Apelação Cível n° 
1.0079.08.432453-6/001 - 14ª Câmara Cível do TJMG - 
Relator: Des. Valdez Leite Machado - Data do julgamento: 
2.12.2010). 

Por todo o exposto, nego provimento ao agravo sob 
análise, mantendo na íntegra a decisão combatida. 

Custas, pela agravante. 

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - De acordo com 
o Relator. 

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - De acordo 
com o Relator. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Pede, então, o provimento do recurso, para definir 
que o Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca de Belo 
Horizonte é o competente para conhecer, processar e 
julgar a ação declaratória proposta. 

O recurso foi recebido somente em seu efeito devo-
lutivo, haja vista a ausência de pedido de concessão de 
efeito suspensivo. 

Foram prestadas informações pelo Juízo a quo, 
conforme se vê de f. 137-TJ. 

É este, em epítome, o relatório. Decido. 
A questão apresentada a este Relator limita-se a 

verificar o acerto ou não da decisão da douta Julgadora 
da 33ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, neste 
Estado de Minas Gerais, que declinou de sua compe-
tência para processar e julgar a ação declaratória de 
inexigibilidade de valores ajuizada pela agravante. 

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste 
razão à agravante. 

Em análise da legislação que rege o caso, veri-
fica-se que o foro estipulado em lei traça uma compe-
tência territorial para o caso de cobrança judicial de 
duplicatas. Dispõe o art. 17 da Lei 5.474/1968: 

Art. 17. O foro competente para a cobrança judicial da dupli-
cata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante 
do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de 
ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respec-
tivos avalistas. 

Conclui-se que, de fato, o foro inicialmente compe-
tente para conhecer de ações de cobrança de dupli-
catas é o da praça de pagamento constante do título, ou 
outra de domicílio do comprador-devedor. Não obstante, 
conforme salientado, trata-se de uma competência terri-
torial e, portanto, relativa, a qual pode ser prorrogada, 
nos termos da lei. 

Assim, vislumbra-se que a insurgência da agra-
vante, no tocante à competência para analisar questões 
relativas ao título sob enfoque, não encontra razão de ser 
neste processo, haja vista que a competência territorial 
do Juízo da Comarca de Parauapebas-PA não foi ainda 
questionada de modo acertado, e é lá que deve haver tal 
questionamento inicial, porque se trata do Juízo prevento. 

Conclui-se, inarredavelmente, que este Juízo da 
Comarca de Belo Horizonte é incompetente, enquanto 
persistir a competência do Juízo da Comarca de 
Parauapebas-PA, em razão de sua prevenção, conforme 
bem salientado pela douta Julgadora primeva. 

Este Tribunal já se posicionou de acordo com o 
entendimento esposado acima, conforme se vê dos 
seguintes arestos: 

Ação declaratória de nulidade de duplicata e sustação 
de protesto. Negócio subjacente. Ausência. Nulidade. 
Competência. Prorrogação. Prevenção. - Se, após a citação 
na ação cautelar preparatória, a parte requerida deixa de 
interpor a exceção declinatória na forma e prazo legais, 
ocorre a prorrogação da competência relativa, ficando 

Ação anulatória - Regime de arrecadação do 
Simples Nacional - Exclusão - Notificação por 

edital - Regularidade fiscal - Tutela antecipada - 
Alegações - Verossimilhança

Ementa: Ação anulatória. Exclusão do regime arreca-
datório do Simples Nacional. Notificação por edital. 
Regularidade fiscal. Tutela antecipada. Ausência de veros-
similhança das alegações.

- O art. 273, inciso I, do CPC dispõe que, para a concessão 
da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessária a 
existência de prova inequívoca que convença o juiz da 
verossimilhança da alegação e que haja fundado receio 
de dano irreparável ou de difícil reparação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.11.
228492-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Duprata Atacadista Materiais Construções 
Ltda. - Agravado: Município de Belo Horizonte - Relator: 
DES. EDUARDO ANDRADE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Eduardo Andrade, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
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dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011. - Eduardo 
Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO ANDRADE - Trata-se de agravo 
de instrumento interposto contra a decisão de f. 82/83-
TJ, que, nos autos da “ação ordinária para anulação 
de ato administrativo, com pedido de antecipação de 
tutela”, ajuizada por Duprata Atacadista Materiais de 
Construções Ltda. - ME -, em face do Município de Belo 
Horizonte, indeferiu o pedido liminar, que objetivava fosse 
o réu compelido a proceder à reinclusão da autora no 
regime diferenciado do Simples Nacional, comunicando 
o fato à Secretaria da Receita Federal do Brasil e demais 
órgãos correlatos.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, 
pretendendo a reforma do decisum, sob as seguintes 
alegações, em síntese: que, na forma da Resolução 
nº 15/2007, editada pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional, art. 4º, impõe-se a necessidade de notifi-
cação prévia e posterior da micro ou pequena empresa 
sujeita à exclusão; que os editais de notificação expe-
didos pelo Município de Belo Horizonte não respeitaram 
os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois, 
após consumada a exclusão sumária da agravante, é que 
lhe foi aberta a possibilidade de insurgência; que o ente 
municipal jamais poderia se valer de uma notificação 
ficta, ou presumida, para dar ciência às micro e pequenas 
empresas da exclusão delas do Simples Nacional; que, 
tratando-se de ato administrativo que extingue ou suprime 
direito, a notificação pessoal do contribuinte é medida 
imprescindível; que a agravante foi excluída do Simples 
Nacional por débitos mínimos, que já foram devida-
mente quitados, pelo que não há pendência para com a 
Fazenda Municipal.

À f. 96-TJ, foi indeferido o pedido de concessão de 
tutela antecipada recursal pelo il. Desembargador plan-
tonista, Roney Oliveira.

Regularmente intimado, o Município de Belo 
Horizonte apresentou contraminuta às f. 109/114.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos 
de admissibilidade.

O art. 273, inciso I, do CPC dispõe que, para a 
concessão da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se 
necessária a existência de prova inequívoca que convença 
o juiz da verossimilhança da alegação e que haja fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Vale dizer que o autor da ação deverá demons-
trar as suas alegações fático-jurídicas ao magistrado, de 
maneira cabal, por intermédio de prova inequívoca efeti-
vamente hábil à formação de um juízo de verossimilhança, 
as quais, necessariamente, haverão de somar-se, no caso 

concreto, ao requisito específico definido como fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Conforme ensina o eminente processualista Des. 
Ernane Fidélis dos Santos, em sua obra Novos perfis do 
processo civil brasileiro (1996):

Conclui-se, pois, que, para a tutela antecipatória, diz-se que 
convencimento de verossimilhança nada mais é do que um 
juízo de certeza, de efeitos processuais provisórios, sobre os 
fatos em que se fundamenta a pretensão, em razão de inexis-
tência de qualquer motivo de crença em sentido contrário. 
Provas existentes, pois, que tornam o fato, pelo menos provi-
soriamente, indene de qualquer dúvida (p. 30/31).

Na hipótese, parece-me ausente o requisito refe-
rente à presença de prova inequívoca da verossimilhança 
das alegações.

É certo que há divergência jurisprudencial acerca 
da legitimidade da notificação por edital do contribuinte 
acerca da sua exclusão do regime do “Simples Nacional”, 
quando adotada antes que tenha havido tentativa de inti-
mação pessoal do contribuinte.

Entretanto, in casu, verifico que o Município de Belo 
Horizonte, exercendo a competência que lhe foi conferida 
pela Lei Complementar nº 123/2006, editou o Decreto 
nº 13.521/2009, para disciplinar a forma de notificação 
dos atos relacionados ao Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, confira-se:

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribui-
ções legais, em conformidade com o disposto no § 6º do 
art. 16 e nos parágrafos 7º e 8º do art. 29, ambos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem 
como no art. 8º da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 
2007, com a redação dada pela Resolução CGSN nº 50, de 
22 de dezembro de 2008,
Decreta:
Art. 1º A notificação dos atos relativos à opção e exclusão 
de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, bem como de 
outros atos a ele relacionados, será realizada mediante edital 
publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
Parágrafo único. A notificação de que trata o caput deste artigo 
será objetiva, contendo apenas o resultado do ato adminis-
trativo, sendo que os termos individualizados dos motivos que 
o ensejaram serão disponibilizados na página da Secretaria 
Municipal de Finanças na rede mundial de computadores.
Art. 2º Os atos administrativos de que trata este Decreto 
poderão ser impugnados administrativamente pelo interes-
sado, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados de sua publicação, mediante petição protocolada na 
Central de Atendimento da Gerência de Tributos Mobiliários - 
GETM da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadação.
Parágrafo único. A petição deverá conter as razões de fato e 
de direito que sustentam a pretensão, apresentando, inclu-
sive, os elementos de prova.
Art. 3º A impugnação será apreciada preliminarmente pela 
GETM, que poderá retificar ou ratificar o ato.
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- Impõe-se a improcedência da pretensão reivindicatória 
se a realidade fática dos autos demonstrar que, a bem da 
verdade, o imóvel foi objeto de partilha entre os compa-
nheiros, não subsistindo nenhum direito de propriedade 
do autor sobre ele.

- Não caracteriza litigância de má-fé o exercício do direito 
ao duplo grau de jurisdição.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0313.07.231971-5/001 - 
Comarca de Ipatinga - Apelante: Alessandro Lemos do 
Carmo - Apelado: Pedro Lourenço de Brito - Relator: DES. 
MARCOS LINCOLN

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2011. - Marcos 
Lincoln - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCOS LINCOLN - Pedro Lourenço de Brito 
ajuizou “ação reivindicatória” em face de Alessandro 
Lemos do Carmo, alegando ser o legítimo proprietário do 
imóvel situado na Rua Manaus, nº 70, Bairro Veneza II, 
em Ipatinga/MG, esclarecendo que Dalila Damasceno de 
Santana, sua ex-companheira, mantinha a posse do bem 
e que, após a morte dela (Dalila), a posse passou a ser 
exercida indevidamente pelo réu apelado.

O réu apelado contestou o pedido, afirmando que 
a falecida Dalila era a proprietária do imóvel e que ele 
(réu) era considerado filho afetivo dela, pelo que perma-
neceu na posse do imóvel objeto da ação.

Pela sentença de f. 178/180, o MM. Juiz a quo, 
assim decidiu:

Posto isso, e por tudo que dos autos consta, julgo procedente 
em parte o pedido inicial, com base no art. 269, inciso I, 
do Código Processual Civil, para reintegrar o autor apenas 
na posse do Lote 03, identificado em f. 26/27, concedendo 
ao réu o prazo de 30 dias para entrega, a contar do trân-
sito, sob pena de desocupação compulsória. Condeno cada 
parte ao pagamento de 50% das custas processuais e hono-
rários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, 
suspendendo a exigibilidade nos termos da Lei 1.060/50.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença.
Nas razões de f. 183/193, o apelante repisou as 

alegações da contestação, destacando que o autor 
apelado não teria direito sobre o imóvel objeto da ação, 
pois o bem pertencia à falecida Dalila, por força de 
partilha judicial, na qual foi feito o desmembramento 
do imóvel do casal nos Lotes 03 e 03-A, acrescentando 
que este (Lote 03-A) ficou para Dalila e o outro (03) para 
o autor apelado, e que, depois da morte de Dalila, por 

Ação reivindicatória - Art. 1.228 do Código Civil 
- Inteligência - Imóvel adquirido durante a união 

estável - Dissolução da entidade familiar - Partilha 
dos bens - Imóvel desmembrado - Direito de 

propriedade de terceiro - Litigância de má-fé - 
Inocorrência - Legítimo exercício do direito de 

jurisdição

Ementa: Ação reivindicatória. Imóvel adquirido durante a 
união estável. Dissolução da entidade familiar. Partilha. 
Imóvel desmembrado. Direito de propriedade de terceiro. 
Improcedência. Litigância de má-fé. Inocorrência.

Parágrafo único. Se o ato for ratificado pela GETM, a mesma 
encaminhará a impugnação à primeira instância administra-
tiva para julgamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

É certo, portanto, que a legislação supra prevê 
expressamente que a notificação dos atos relativos à 
opção ou exclusão de ofício do Simples Nacional será 
feita mediante edital publicado no Diário Oficial do 
Município, não se podendo perder de vista, ainda, que 
a adesão ao Simples Nacional é uma faculdade conce-
dida ao contribuinte, que pode anuir ou não às condições 
estabelecidas na lei.

Nada obstante, ainda que se entendesse como 
ilegítima a notificação por edital, e tempestiva a impug-
nação apresentada pelo contribuinte, deflui-se dos autos 
que, de fato, o mesmo estava em débito para com a 
Fazenda Municipal, o que, na forma do art. 17, V, da LC 
123/06, impede o ingresso da microempresa ou empresa 
de pequeno porte no regime do Simples Nacional.

E mais, não foi observado o prazo do art. 31, § 2º, 
da LC 123/06, porquanto a quitação do crédito tributário 
foi efetivada apenas em 09.02.2011, ao passo que os 
efeitos da exclusão já operavam desde janeiro de 2011, 
na forma do art. 31, IV, da LC.

Dessa forma, parece-me que a questão debatida 
nos autos não prescinde de análise pormenorizada de 
mérito, bem como de dilação probatória, pelo que não 
é possível, neste momento processual, formar convenci-
mento acerca da verossimilhança do direito alegado pelo 
autor, o que impossibilita a concessão da antecipação de 
tutela, na forma em que foi pleiteada.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES GERALDO AUGUSTO e VANESSA 
VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Código Civil de 1916, recepcionado pelo art. 1.228 do 
novo Código Civil, in verbis:

Art. 1.228: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e 
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem 
quer que injustamente a possua ou detenha.

A propósito, sobre a matéria, assim se decidiu:

Consoante lição de Corrêa Teles (‘Doutrina das Ações’, § 68), 
reivindicar é tirar o que é nosso das mãos de quem injusta-
mente o possui. Daí resulta que, na ação de reivindicação, 
deve o autor provar, indispensavelmente, o seu domínio, ou 
seja, o direito de propriedade sobre a coisa reivindicada, com 
fundamento em justo título, ou expresso por contrato, ou deri-
vado do direito de família, ou da posse prescritiva, ou de 
herança, ou da lei. Se tal não fizer, de modo claro e sufi-
ciente, dês que a ele incumbe o ônus da prova, o seu pedido 
deverá ser julgado improcedente (Acórdão unânime da Corte 
Suprema - Recurso nº 2.615/SP - Rel. Min. Bento de Faria - 
Revista de Direito, v. 123, p. 71).

Contudo, no caso enfocado, existe óbice à 
pretensão reivindicatória, por manifesta ausência dos 
direitos inerentes à propriedade.

Isso porque as provas, documental e testemu-
nhal, produzidas, a meu ver, demonstraram, à sacie-
dade, que o lote de terreno objeto da ação há muito 
deixou de pertencer ao autor, ora apelado, uma vez que 
tanto os documentos quanto as testemunhas comprovam 
que houve a dissolução da sociedade de fato do casal, 
com partilha e divisão do imóvel em dois lotes, tendo 
um ficado para o convivente e o outro para a convi-
vente, não havendo dúvida de que aquele vendeu sua 
parte para Jesus e esta permaneceu com a sua parte até 
quando morreu.

Ora, se porventura a falecida Dalila não chegou a 
registrar em seu nome o lote que lhe coube na partilha 
realizada na mencionada ação de dissolução de socie-
dade de fato, a qualquer momento o réu apelado, 
como seu herdeiro e sucessor, poderá se municiar dos 
documentos próprios e adequados e promover o compe-
tente registro ou averbação, se for o caso, legalizando a 
situação dominial do imóvel.

É que inexiste dúvida de que a sentença de 1984, 
proferida na ação de dissolução de sociedade de fato 
(f. 50/56), reconheceu o direito de Dalila, ex-compa-
nheira do autor, sobre a metade dos bens adquiridos na 
constância da união estável do casal, decorrendo daí o 
desmembramento do imóvel em dois Lotes, o de nº 03 e o 
de nº 03-A, que passaram a possuir matrículas próprias.

Esclareça-se que o documento de f. 60 comprova 
que coube à Dalila Damasceno o Lote nº 03, da Quadra 
163, da Rua Manaus, Bairro Veneza, Ipatinga, e ao autor 
apelado o Lote 03-A, o que também é comprovado pelos 
documentos de f. 135 e 136/137.

Não bastasse isso, verifica-se que o lote que coube 
ao autor apelado, o de nº 03-A, realmente foi vendido, 

ser considerado filho afetivo dela, permaneceu na posse 
do Lote 03-A. Além disso, afirmou que a sentença deter-
minou a reintegração do Lote 03, sendo que este lote 
foi vendido pelo autor apelado, e ele, apelante, está na 
posse do Lote 03-A.

Nas contrarrazões (f. 196/202), o apelado defendeu 
a manutenção da sentença e a aplicação da pena de liti-
gância de má-fé.

É o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Colhe-se dos autos que Pedro Lourenço de Brito 

(apelado) viveu com Dalila Damasceno de Santana, em 
união estável, sendo que, durante o relacionamento o 
casal, adquiriu um imóvel com a área de 454,85 m², 
constituído pelo Lote 03, Quadra 163, da Rua Manaus, 
nº 70, Bairro Veneza II, Ipatinga - MG, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis sob o nº R-2M.11.400 
(f. 11/12 e 26/27).

No ano de 1984, houve a dissolução da união 
estável do casal e a partilha dos bens comuns, conforme 
sentença judicial (cópia às f. 50/56), proferida na “ação 
de dissolução de sociedade de fato e indenização por 
serviços prestados e remuneração pelo concubinato”, 
movida por Dalila em face de seu companheiro, o 
ora apelado.

Em cumprimento ao que ficou determinado na 
mencionada sentença, o imóvel em referência foi 
desmembrado nos Lotes 03 e 03-A, conforme averbações 
5-M-11.400 e 6-M-11.400 (f. 26v./27), passando o Lote 
03-A a possuir matrícula própria a de nº M-40.477.

Frise-se que, por força da partilha e do desmem-
bramento do imóvel, cada um dos conviventes ficou com 
um dos lotes, como demonstra a sentença de f. 50/56, 
o documento de f. 60 (declaração da Oficiala Substituta 
do Cartório de Notas de Ipatinga-MG), e as certidões de 
f. 26/27, do Cartório de Registro de Imóveis de Ipatinga 
- MG.

Pelo que consta e de acordo com a prova testemu-
nhal produzida (ver depoimento de Dionísio Rodrigues de 
Souza - f. 115), o autor, ora apelado, depois da divisão do 
imóvel, vendeu a parte dele (o Lote nº 03-A) “para outra 
pessoa, o Sr. Jesus, e Dalila ficou com a outra parte” (sic).

Vale realçar, ainda, que Dalila não teve filho bioló-
gico e que o réu (Alessando Lemos do Carmo) seria filho 
adotivo dela (ver depoimentos de f. 115, 116 e 117).

Essa a razão de o réu apelante (Alessandro Lemos 
do Carmo) estar na posse do lote de terreno que pertenceu 
a Dalila, sua mãe adotiva, e de ter contestado a ação 
proposta por Pedro Lourenço de Brito, que visa à posse 
do lote que pertenceu à falecida Dalila.

Pois bem.
A reivindicatória é a ação ajuizada pelo proprie-

tário que não detém a posse em face do possuidor não 
proprietário, a teor das disposições do antigo art. 524 do 
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no dia 27 de abril de 1998, para Jesus Martins de Paula, 
signatário do documento de f. 135/137.

Dessa maneira, restando comprovado que o Lote 
03 pertencia a Dalila, mãe adotiva do réu apelado, e que 
o Lote 03-A foi vendido pelo autor apelado para Jesus 
Martins de Paula, com a devida vênia, a meu ver, não 
há como subsistir a sentença recorrida, pois o conjunto 
probatório demonstra que o imóvel objeto da reivindica-
tória não pertence ao autor apelado.

Dessa maneira, solução não se apresenta para a 
hipótese, senão a de reformar a sentença para se julgar 
improcedente a pretensão do autor apelado.

A par disso, necessário salientar que o fato de não 
estar sendo reconhecida a pretensão do autor apelado, 
eventual direito do réu apelante sobre o bem objeto da 
ação, se for o caso, deverá ser buscado por meio de 
procedimento próprio e adequado, que deverá mostrar a 
sua qualidade de herdeiro e sucessor da falecida Dalila 
Damasceno Santana.

Em face dessa conclusão, não há que se falar em 
litigância de má-fé se o réu apelado exerceu seu direito 
de jurisdição, quando interpôs este recurso para defender 
sua pretensão.

Diante dessas razões, dou provimento ao recurso, 
para reformar a sentença recorrida e julgar improce-
dentes os pedidos iniciais.

Em consequência, inverto o ônus da sucumbência 
para condenar o autor apelado a pagar custas, inclusive 
as recursais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), a teor do art. 20, § 4º, do CPC, suspensa 
a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita 
(f. 31).

DES. WANDERLEY PAIVA - De acordo com o Relator.

DES.ª SELMA MARQUES - De acordo com o Relator.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

Execução fiscal - Certidão da dívida ativa - 
Requisitos legais - Preenchimento - IPTU - Taxa de 
limpeza pública - Crédito tributário - Lei municipal 

- Inconstitucionalidade - Declaração de ofício - 
 Impossibilidade

Ementa: Execução fiscal. CDA. Requisitos legais. IPTU 
e TLP. Inconstitucionalidade. Declaração de ofício. 
Impossibilidade. Recurso provido. 

- Preenchidos os requisitos legais para a formalização 
da CDA, não cabe ao juiz, sem a devida provocação do 
devedor, reconhecer a inconstitucionalidade da lei que 
deu origem aos créditos tributários cobrados. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0313.08.243407-4/001 - 
Comarca de Ipatinga - Apelante: Fazenda Pública do 
Município de Ipatinga - Apelada: Alice de Azevedo 
Samora - Relator: DES. EDILSON FERNANDES 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Maurício Barros, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2011. - Edilson 
Fernandes - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. EDILSON FERNANDES - Trata-se de recurso 
interposto contra a sentença de f. 16/39, proferida nos 
autos da ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda 
Pública do Município de Ipatinga contra Alice de Azevedo 
Samora, que julgou extinta a ação, declarando parcial-
mente prescrita a pretensão fiscal, além de reconhecer a 
inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública. 

Em suas razões, o apelante sustenta que a 

decretação de inconstitucionalidade de tributos pelo juízo 
recorrido sem o mínimo questionamento sobre o crédito pelo 
devedor significa verdadeira instauração de lide de ofício.

Afirma que a CDA detém presunção de certeza e 
liquidez, o que não foi observado pelo Juiz de Primeira 
Instância. Sucessivamente, pugna pela incidência da 
alíquota mínima prevista na lei do IPTU. Requer o provi-
mento do recurso (f. 42/54). 

Nos termos da r. decisão do colendo Superior 
Tribunal de Justiça (f. 167-v./170), conheço do recurso. 

No caso dos autos, o Juiz de Primeira Instância 
determinou de ofício a substituição da Certidão de Dívida 
Ativa na execução fiscal ajuizada pelo Fisco Municipal, 
por compreender que no título executivo extrajudicial esta-
riam presentes tributos considerados inconstitucionais. 

Em razão da inércia do Fisco, o Magistrado proferiu 
sentença decretando a prescrição de parte da pretensão 
fiscal e declarou a inconstitucionalidade da Taxa de 
Limpeza Pública e do IPTU com alíquotas progressivas. 

Decerto que o Fisco deve guardar observância ao 
princípio da eficiência na Administração Tributária, o que 
implica não exigir exação tributária ilegal ou inconstitu-
cional, como, no caso dos autos, já foram declaradas 
inconstitucionais a Taxa de Limpeza Pública e o IPTU com 
alíquotas progressivas instituído anteriormente à Emenda 
Constitucional nº 29/2000. 

No entanto, a sistemática de controle de consti-
tucionalidade das leis não autoriza ao Juiz efetuar esse 
controle de plano na execução fiscal, principalmente 
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Agravo de instrumento - Assistência judiciária 
- Declaração do interessado - Estado de 

miserabilidade absoluta não exigido - 
Direito assegurado

Ementa. Agravo de instrumento. Assistência judiciária. 
Simples declaração do interessado. Estado de miserabili-
dade absoluta não exigido. Direito assegurado.

- A simples afirmação do interessado de que não está em 
condições de pagar as taxas judiciárias sem prejuízo de 
seu próprio sustento ou de sua família garante-lhe, até 
prova em contrário, a assistência judiciária gratuita, não 
sendo exigido o estado de miserabilidade absoluta.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
10.276114-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Maria José Braga - Agravado: Município de 
Belo Horizonte - Relator: DES. KILDARE CARVALHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 3 de novembro de 2011. - Kildare 
Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. KILDARE CARVALHO - Trata-se de recurso de 
agravo de instrumento interposto por Maria José Braga 
contra a r. decisão de f. 18-TJ que indeferiu o pedido de 
justiça gratuita, nos autos da ação ordinária ajuizada 
contra o Município de Belo Horizonte.

quando as questões de direito material não foram objeto 
de contraditório pelas partes. 

A anulação de lançamento de tributo considerado 
inconstitucional, feita de ofício pelo Juiz da causa, igno-
rando o devido processo legal, viola a norma do art. 142, 
caput, do Código Tributário Nacional, que atribui ao 
agente administrativo, privativamente, efetuar o lança-
mento dos tributos. 

Sobre a questão, leciona a doutrina de James 
Marins: 

Consagrando a impossibilidade de ser feito o acertamento do 
crédito tributário após a execução ter início, por contrariar a 
estabilização da lide, o alcance da possibilidade de emenda 
ou substituição fica adstrito à limitação da imutabilidade do 
processo administrativo. Ou seja, é impossível sanarem-se 
vícios materiais, por se ofender o direito de defesa do 
executado, bem como não cabe ao judiciário saná-los, sob 
pena de avocar competência da autoridade fiscal, respon-
sável exclusiva, pelo lançamento tributário (MARINS, James. 
Direito processual tributário brasileiro (administrativo e judi-
cial). 2. ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 569). 

Em razão do grande número de demandas origi-
nadas da Comarca de Ipatinga, este Tribunal de Justiça 
firmou a jurisprudência no sentido de ser vedado ao juiz 
julgar de plano a inconstitucionalidade de tributos, sem a 
provocação das partes, conforme se verifica dos seguintes 
julgados: 

Ementa: Tributário. Execução fiscal. Certidão de dívida 
ativa. Emenda. Inconstitucionalidade de lei. Vício mate-
rial. Conhecimento de ofício. Extinção da ação executiva. 
Impossibilidade. 1 - Não pode o juiz, de ofício, extinguir a 
ação executiva reconhecendo a inconstitucionalidade dos 
tributos exigidos, porque o conhecimento da matéria atinente 
a vício material de lei que ampara a cobrança dos créditos 
depende de provocação da parte. 2 - Recurso provido. (8ª 
Câmara Cível - Ap. 1.0313.07.239289-4/001 - Rel. Des. 
Edgard Penna Amorim - DJe de 20.05.2009.) 

Ementa: Agravo de instrumento. Processual civil e tribu-
tário. Execução fiscal. Substituição de CDA. Inocorrência de 
erro formal ou material. Alteração ex officio do lançamento. 
Impossibilidade. Princípio do dispositivo. I - Não se admite 
a substituição da CDA, antes da prolação da sentença, 
quando inexistente erro formal ou material, não podendo o 
Magistrado antecipar o meritis, proclamando a inconstitucio-
nalidade do lançamento. II - Em razão do princípio do dispo-
sitivo, o juiz depende da iniciativa das partes quanto às alega-
ções e às provas em que se fundamentará a decisão - iudex 
secundum allegata et probata iudicare debet. (8ª Câmara 
Cível - 1.0313.08.239828-7/001 - Rel. Des. Fernando 
Botelho - DJe de 25.11.2008.) 

Ementa: Execução fiscal. Tributos inconstitucionais. 
Reconhecimento ex officio. Extinção da demanda. 
Impossibilidade. Embora se entenda que a Municipalidade 
deveria primar pela observância do princípio da eficiência 
administrativa, da moralidade, deixando de exigir tributo 
absolutamente inconstitucional como o são a TIP e a TLP, em 
princípio, considero que a Lei de Execuções Fiscais e o Código 
Tributário Nacional, além da própria sistemática de controle 
de constitucionalidade, não facultam ao Magistrado exercer 

o controle imediatamente na execução fiscal, mormente em 
face de questões de direito material ainda não suscitadas 
pelas partes. (5ª Câmara Cível - Ap. 1.0313.08.243511-
3/001 - Rel. Des.ª Maria Elza, DJe de 24.03.2009.) 

Dou provimento ao recurso para cassar a r. 
sentença e determinar o regular prosseguimento do feito 
em relação aos tributos cuja pretensão não tenha sido 
declarada prescrita. 

Custas recursais, ao final, pelo vencido, na forma 
da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MAURÍCIO BARROS e ANTÔNIO 
SÉRVULO. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Assim sendo, importante para o desate dessa 
questão é o fato de que a recorrente declarou não ter 
condições de pagar as custas e honorários de advogado, 
sem prejuízo do sustento próprio ou da família, e tal afir-
mativa há de prevalecer até prova em sentido contrário, o 
que, repita-se, é ônus da parte contrária à assistida.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, reite-
radamente, que, “para que a parte obtenha o benefício 
da assistência judiciária, basta a simples afirmação de 
sua pobreza, até prova em contrário” (RSTJ 7/414).

Saliente-se que a agravante não está patrocinada 
por advogados particulares, mas sim pelo departamento 
jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 
Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.

Ressalte-se, ainda, que, para o deferimento da 
gratuidade de justiça, não se exige o estado de penúria 
ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do 
termo, pelo que basta a ausência da possibilidade finan-
ceira de litigar em juízo, sem prejuízo do sustento próprio 
ou da família, ante a insuficiência de recursos para tanto.

Por derradeiro, resta dizer que, se durante o proces-
samento do feito ficar demonstrada a capacidade econô-
mica da agravante para arcar com as despesas proces-
suais, inexiste óbice jurídico a se revogar o benefício da 
justiça gratuita, conforme entendimento jurisprudencial 
já pacífico.

Com essas considerações, dou provimento ao 
recurso, para conceder à agravante os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.

Custas, na forma da Lei nº 14.939/2003.

DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA - De acordo 
com o Relator.

DES.ª ALBERGARIA COSTA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

Alega a recorrente que faz jus à assistência judiciária 
por não ter condições de arcar com as despesas proces-
suais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 
Aduz que anexou aos autos a declaração de pobreza, 
conforme previsão legal para a gratuidade de justiça, e 
que o pedido não foi impugnado pela parte contrária. 
Requer, assim, a concessão antecipada da tutela recursal.

Contraminuta às f. 28/31-TJ.
Manifestação da Procuradoria de Justiça à f. 46-TJ, 

pela desnecessidade de sua intervenção no feito.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

para sua admissão.
Isso porque, ao que se vê dos autos, o presente 

agravo foi interposto contra o r. provimento judicial profe-
rido nos autos da ação ordinária, que indeferiu o pedido 
de justiça gratuita formulado pela agravante.

A meu aviso, na esteira do entendimento juris-
prudencial dominante, entendo que a r. decisão está a 
merecer reforma.

Nos termos da Constituição da República e da 
Lei nº 1.060/50, todo aquele que afirme não estar em 
condições de pagar as custas do processo e os honorá-
rios advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de 
sua família, goza dos benefícios da assistência judiciária.

Dispõem os arts. 2º, parágrafo único, e 4º da 
citada lei:

Art. 2º [...]
Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins 
legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 
sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
[...]
Art. 4º A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 
mediante simples afirmação, na própria petição inicial de 
que não está em condições de pagar as custas do processo 
e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de 
sua família.

Dessarte, para obtenção da gratuidade de justiça, 
é suficiente que o interessado formule expressamente o 
pedido, de modo simples e direto, representando ônus 
da parte contrária à assistida comprovar tratar-se de afir-
mação inverídica.

No caso em comento, induvidoso é que a autora 
requereu, na peça inicial da ação ordinária, os benefícios 
da justiça gratuita, por não ter condições de arcar com 
as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio 
sustento e de sua família, donde se conclui ter sido aten-
dido o requisito da lei.

Trouxe, como forma de comprovar seu estado de 
hipossuficiência contracheques (f. 17-TJ), declaração de 
pobreza (f. 16-TJ).

Por outro lado, ausente qualquer elemento colacio-
nado pelo agravado capaz de justificar o indeferimento 
desse benefício, bem como algum indício probatório 
que justifique a negativa da assistência judiciária, não 
havendo como deixar de concedê-la à agravante.

Mandado de segurança - Liminar - Agravo de 
instrumento - Ipsemg - Assistência médica 
- Servidor - Reinclusão - Parcelas pretéritas 
- Período de desligamento - Exigência de 

pagamento - Prescindibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Mandado de segu-
rança. Liminar. Ipsemg. Assistência médica. Reinclusão. 
Parcelas pretéritas. Pagamento. Prescindibilidade. Recurso 
não provido.

- Revela-se despropositada a exigência de pagamento, 
pelo Ipsemg, dos valores em que o servidor esteve 
desligado do serviço de assistência à saúde, por força 
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de decisão judicial, como condição para a sua nova 
inscrição no serviço.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
11.280951-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravantes: Ipsemg, Estado de Minas Gerais e outro 
- Agravada: Jaqueline de Souza Araújo - Relator: DES. 
ANTÔNIO SÉRVULO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011. - Antônio 
Sérvulo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - Conforme venho me 
manifestando, a rubrica cobrada pelo Ipsemg, a título 
de assistência à saúde, não pode ser considerada contri-
buição ou tributo de qualquer outra natureza.

A autorização para os Estados, Distrito Federal e 
Municípios instituírem contribuição está contida na norma 
do art. 149 da Constituição Federal de 1988 e encon-
trava-se sistematizada nos seguintes termos, à época 
em que estabelecida a contribuição para o custeio de 
assistência à saúde, no âmbito do Ipsemg - Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, 
implementada pela norma do art. 85 da Lei Complementar 
Estadual nº 64/2002:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contri-
buições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado 
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do 
previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a 
que alude o dispositivo.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o 
custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e 
assistência social (Redação original, vigente à época em que 
instituída a contribuição para o custeio de assistência à saúde 
em comento).

Observa-se, pela análise do caput do referido dispo-
sitivo constitucional, que a regra é que somente a União 
detinha a prerrogativa de instituir contribuição social ou 
parafiscal. Aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
conforme insculpido no § 1º do referido dispositivo, a 
possibilidade limitava-se à contribuição cobrada de seus 
servidores, mas, ainda assim, para o custeio das ativi-
dades de previdência social.

Pela norma do art. 194 do Texto Constitucional, a 
seguridade social “compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social”.

A seguridade social estrutura-se sob o tripé saúde, 
previdência e assistência social, que, nas normas que se 
seguem às disposições do art. 194, são disciplinadas 
separadamente, de modo que a cada uma das atividades 
confere-se um perfil específico.

Apesar de a seguridade social envolver saúde, 
previdência e assistência social, em relação aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, a intervenção nesta seara, 
através da criação de contribuição, somente é admitida 
nos exatos termos do art. 149, § 1º, para o custeio do 
sistema de previdência social.

A previdência não se confunde com a saúde, muito 
menos a assistência social, que tem como objetivos, 
conforme estabelece o art. 203 do Texto Constitucional, a 
proteção à família, maternidade, infância, adolescência, 
velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, 
a promoção da integração ao mercado de trabalho, a 
habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de defi-
ciência e a promoção de sua integração à vida comuni-
tária e a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família.

A saúde, assim, para o Poder Público, tão somente 
pode ser entendida como um serviço gratuito, que tem 
como financiador e gerenciador todos os entes da fede-
ração, que se organizam através do Sistema Único 
de Saúde.

Assim sendo, não pode o Ipsemg atribuir natu-
reza tributária às contribuições destinadas ao custeio 
do serviço de assistência à saúde, visto que a adesão 
será voluntária e mediante o pagamento de contrapres-
tação pelo servidor, tal como ocorre nos serviços de 
saúde particulares.

Diante disso, revela-se despropositada a exigência 
de pagamento, pelo Ipsemg, dos valores em que o 
servidor esteve desligado do serviço de assistência à 
saúde, por força de decisão judicial, como condição para 
a sua nova inscrição no serviço.

Nesse sentido, confira-se coadunável julgado deste 
Tribunal de Justiça:

Contribuição para custeio do sistema de saúde. Art. 85, § 4º, 
da Lei Complementar Estadual nº 64/02. Restabelecimento 
dos descontos. Competência das Varas da Fazenda Pública. 
Coisa julgada. Inexistência. Reinclusão do servidor ao plano 
de saúde. Possibilidade. Sentença reformada parcialmente 
em reexame necessário. I - Tratando-se de ação que visa 
o reconhecimento do direito do servidor inativo em aderir 
voluntariamente ao plano de saúde oferecido pelo Ipsemg, 
com o consequente restabelecimento dos serviços prestados 
e o devido desconto em seus proventos, a competência para 
analisar a lide é das Varas de Fazenda Pública e Autarquias, 
haja vista que não está se discutindo a contribuição previden-
ciária em si, de natureza tributária. II - Não há falar-se em 
coisa julgada, pois inexiste a identidade do pedido e da causa 
de pedir entre a ação mandamental e a demanda em curso. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.292454-5/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Santander 
Banespa Cia. de Arrendamento Mercantil - Apelada: 
Simone Santos Vaz - Relator: DES. MAURÍLIO GABRIEL

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011. - Maurílio 
Gabriel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Cuida-se de recurso 
de apelação interposto por Santander Leasing S.A. 
Arrendamento Mercantil por não se conformar com a 
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação 
de reintegração de posse por ela ajuizada contra Simone 
Santos Vaz.

Sustenta a apelante estarem presentes “os requisitos 
para a propositura da ação de reintegração de posse”, 
pois “o esbulho foi devidamente constituído conforme 
preceitua o art. 927 do CPC”.

Alega que o contrato de arrendamento mercantil 
“é considerado um contrato de aluguel com opção de 
compra” e que, “nestes contratos, o arrendatário, bem 
como o locatário, guardam para o si o status de possui-
dores diretos do bem objeto do contrato” e “o arrendador, 
por sua vez, permanece com a propriedade e posse indi-
reta do bem dado em arrendamento”.

Ao final, pugna pela desconstituição da sentença e 
pelo normal prosseguimento do feito.

Por não estar formada a relação processual, 
não houve a intimação da parte apelada para apre-
sentar contrarrazões.

Conheço do recurso por estarem presentes os requi-
sitos de sua admissibilidade.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho,

em uma definição doutrinária, pode-se dizer que o arren-
damento mercantil é a locação caracterizada pela facul-
dade conferida ao locatário de, ao seu término, optar pela 
compra do bem locado. Em termos de disciplina da relação 
de direito privado, isto é, no tocante às obrigações que as 
partes assumem uma com a outra em virtude do arrenda-
mento mercantil, inexiste tipificação legal do negócio. Assim, 
rege-se este pelas cláusulas pactuadas entre os contratantes. 
O locatário, por ato unilateral, dependente de sua exclu-
siva vontade, ao fim do prazo locatício, pode adquirir o bem 
locado, tendo o direito de amortizar no preço da aquisição 
os valores pagos a título de aluguel (Manual de direito comer-
cial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, p. 469).

Com a celebração do contrato, o arrendador, ao 
transferir ao arrendatário a posse direta, permanece com 
a posse indireta do bem dado em arrendamento mercantil.

Arrendamento mercantil - Inadimplência 
do arrendatário - Esbulho - Caracterização - 

Reintegração de posse - Ação própria - Pedido 
considerado juridicamente impossível em primeira 
instância - Desconstituição da sentença recorrida 

- Prosseguimento do feito determinado

Ementa: Arrendamento mercantil. Inadimplemento 
do arrendatário. Esbulho. Ação de reintegração de 
posse. Possibilidade.

- Constitui a ação de reintegração de posse a via proces-
sual adequada para o arrendador, como possuidor indi-
reto, reaver o bem dado em arrendamento mercantil, 
desde que caracterizado o esbulho decorrente da inadim-
plência do arrendatário.

III - Levando-se em conta que o destinatário do pagamento 
dos valores destinados à saúde, que se pretende restabe-
lecer, é o Ipsemg, o Estado de Minas Gerais não é parte legí-
tima para figurar no polo passivo da ação. IV - O Supremo 
Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 3106/
MG, reconheceu e declarou a inconstitucionalidade do vocá-
bulo “compulsoriamente”, inserido no § 4º do art. 85 da 
LC 64/2002, assim como já havia feito a Corte Superior do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao acolher, por maioria, 
o Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0000.05.426852-
9/000. V - A partir da adesão voluntária do servidor ao ‘plano 
de saúde’, não há mais falar-se em inconstitucionalidade, 
e a norma que estabelece o valor da contribuição adquire 
a roupagem de preço, como contraprestação do serviço 
posto à disposição. VI - Manifestado o interesse da servidora 
inativa em restabelecer os descontos relativos ao custeio da 
saúde, para fins de usufruir dos serviços médicos, farmacêu-
ticos, odontológicos e hospitalares, bem como sua depen-
dente, mostra-se indevida a recusa do Instituto em aceitar seu 
pedido de reinclusão ao plano de saúde (Reexame Necessário 
Cível n° 1.0024.09.727761-0/001 - Relator: Des. Bitencourt 
Marcondes - publ. em 10.08.2011).

Encontram-se presentes, portanto, os requisitos 
para a antecipação dos efeitos da tutela, que são a veros-
similhança das alegações e o risco de dano irreparável 
ou de difícil reparação, que se revelam pela ausência de 
amparo médico adequado caso a agravada necessite.

Com tais considerações, nego provimento ao recurso.
Custas, ao final.

DES.ª SANDRA FONSECA - De acordo com 
o Relator.

DES. EDILSON FERNANDES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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o contrato de leasing, transmudando-o em contrato de 
compra e venda à prestação, e torna juridicamente impossível 
o manejo da ação de rescisão, para a recuperação do bem 
dado em arrendamento, dando ensejo à extinção do feito 
sem julgamento de mérito. No caso de contratos de arren-
damento mercantil, a notificação pessoal do devedor é requi-
sito essencial, a fim de constituí-lo em mora, demonstrando o 
inadimplemento contratual, possibilitando a reintegração de 
posse (Agravo de Instrumento nº 1.0701.08.226228-1/001 
- 10ª Câmara Cível - TJMG - Relator: Des. Cabral da Silva - 
Data do julgamento: 23.09.2008).

Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Arrendamento 
mercantil. Prestações. Cálculo abusivo. Prova técnica. 
Necessidade. Cerceamento de defesa. Caracterização. 
- Constitui a ação de reintegração de posse a via processual 
adequada para o credor reaver o bem arrendado, a partir da 
comprovação da mora do devedor. Se o devedor alega que 
as prestações mensais estão sendo calculadas abusivamente, 
deve o juiz possibilitar ampla discussão a respeito do débito, 
inclusive autorizando a produção de prova pericial, sob pena 
de ficar caracterizado o cerceamento de defesa (12ª Câmara 
Cível - TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0024.07.584806-
9/001 - Relator: Des. Alvimar de Ávila - Data do julgamento: 
20.05.2009 - Data da publicação: 08.06.2009).

Equivocou-se, portanto, o ilustre Juiz da causa ao 
considerar ser juridicamente impossível o pedido formu-
lado na ação proposta e ao julgar extinta a ação sem o 
julgamento do mérito.

Equivocou-se, portanto, o ilustre Juiz da causa ao 
considerar ser juridicamente impossível o pedido formu-
lado na ação proposta e ao determinar que a autora 
emendasse a inicial, “adequando procedimento e 
pedidos” (f. 24).

Consequentemente e por não ser inepta a petição 
inicial, deve ser desconstituída a sentença recorrida e ter 
o feito o seu normal prosseguimento.

Ressalto, por fim, que, segundo o recente enten-
dimento do Superior Tribunal de Justiça, é desneces-
sária a autenticação de cópia de procuração e demais 
documentos juntados por cópia nos autos, por se presu-
mirem verdadeiras as cópias juntadas pelas partes, e não 
impugnadas oportunamente:

Agravo regimental. Recurso especial parcialmente provido. 
Nulidade da representação processual da Brasil Telecom. 
Cópias de procuração e substabelecimento não autenticadas. 
Presunção de veracidade. [...] I. A Segunda Seção desta Corte 
pacificou a questão da desnecessidade de autenticação de 
cópia de procuração e de substabelecimento, tendo em vista 
a presunção de veracidade das cópias juntadas e não impug-
nadas oportunamente, superando-se antigo entendimento 
que se manifestava sobre a matéria, bem como pela impres-
cindibilidade do prequestionamento de tal matéria, ainda que 
de ordem pública [...] (AgRg nos EDcl no Ag 1006689/RS 
- Relator: Ministro Sidnei Beneti - Terceira Turma - Data do 
julgamento: 26.05.2009 - DJe de 08.06.2009).

Agravo regimental no recurso especial. Representação 
processual. Procuração. Substabelecimento. Autenticação. 
Desnecessidade. [...] É desnecessária a autenticação de 
cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se 

Em caso de inadimplemento, a retenção do bem 
pelo arrendatário configura esbulho, o que autoriza o 
arrendador a utilizar-se de ação possessória para reaver 
o bem dado em arrendamento mercantil.

Dessa forma, constitui a ação de reintegração de 
posse a via processual adequada para o arrendador, 
como possuidor indireto, reaver o bem dado em arren-
damento mercantil, desde que caracterizado o esbulho 
decorrente da inadimplência do arrendatário.

A esse respeito, são esclarecedoras as lições de 
Humberto Theodoro Júnior:

no caso de inadimplemento por parte do arrendatário, o 
credor pode, em primeiro lugar, mover ação de reintegração 
de posse, porque a retenção do bem em descordo com as 
obrigações contratuais configura esbulho, remediável por 
ação possessória (Curso de direito processual civil. 37. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, v. 3, p. 592).

A possibilidade do ajuizamento, na espécie, de 
ação possessória é acolhida pelos tribunais:

Recurso especial. Processual civil. Arrendamento mercantil. 
Notificação prévia com indicação dos valores devidos. 
Requisito para a ação possessória. - Constitui requisito para 
a propositura da ação reintegratória a notificação prévia da 
arrendatária, mencionando-se o montante do débito atua-
lizado até a data do ajuizamento e fornecendo-se desde 
logo os elementos necessários para a sua determinação 
final (REsp 149.301/RS, Relator o eminente Ministro Barros 
Monteiro, DJ 21.09.98). Recurso especial não conhecido 
(REsp nº 150.723/RS - Quarta Turma - STJ - Relator: Ministro 
César Asfor Rocha - Data do julgamento: 14.03.2000 - DJ de 
02.05.2000, p. 143).

Processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de arren-
damento mercantil. Ação de reintegração de posse. 
Inadimplemento do devedor e constituição da mora compro-
vada. Concessão de liminar possessória. Possibilidade.- É 
assente na lei e na doutrina a possibilidade de se conceder 
liminar possessória em ação decorrente de inadimplência e 
constituição do devedor em mora em sede de contrato de 
arrendamento mercantil. A liminar, neste caso, é possível 
para ilidir possíveis riscos que o bem arrendado pode correr 
com sua circulação indevida. Tratando-se de contrato de 
arrendamento mercantil, em que o arrendador é proprie-
tário da coisa arrendada, verificando-se a mora, e notifi-
cado o devedor, configurado estará o esbulho, se persistir a 
inadimplência, autorizando a ação possessória, bem como a 
liminar (17ª Câmara Cível - TJMG - Agravo de Instrumento 
nº 1.0024.06.229688-4/001 - Relatora: Des.ª Márcia De 
Paoli Balbino - Data do julgamento: 06.12.2006 - Data da 
publicação: 11.01.2007).

Ementa: Arrendamento mercantil. Inadimplemento. 
Impossibilidade jurídica do pedido. Inocorrência. 
Reintegração. Possibilidade. Voto vencido. - A impossibilidade 
jurídica do pedido somente ocorre quando o ordenamento 
veda o deferimento da proteção jurisdicional requerida pela 
parte, o que não é o caso em estudo. A mora no contrato 
de arrendamento mercantil é ex re e, em face do inadimple-
mento da arrendatária, é cabível o deferimento da liminar 
se o esbulho for inferior a ano e dia. Preliminar instalada de 
ofício rejeitada e agravo não provido. V.V. -: A cobrança ante-
cipada do Valor Residual de Garantida. VRG. Descaracteriza 
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presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos 
pelo autor, cabendo à parte contrária arguir-lhe a falsidade 
[...] (AgRg no REsp 1018427/RS - Relator: Ministro João 
Otávio de Noronha - Quarta Turma - Data do julgamento: 
07.05.2009 - DJe de 18.05.2009).

Com tais considerações, dou provimento ao recurso 
para desconstituir a sentença, determinando o retorno 
dos autos à comarca de origem para que o feito tenha o 
seu regular prosseguimento.

Custas, ao final.

DES. TIBÚRCIO MARQUES - De acordo com 
o Relator.

DES. TIAGO PINTO - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Compra e venda - Imóvel - Fundação - Vício 
redibitório - Arts. 441 a 446 do Código Civil de 
2002 - Inteligência - Reconhecimento - Grave 
defeito oculto - Laudo pericial a recomendar 
demolição do bem - Indenização - Despesas 

já realizadas e as necessárias à reparação dos 
vícios em razão da quitação do contrato - Cálculo 
- Apuração - Liquidação de sentença por artigos

Ementa: Apelação cível. Contrato de compra e venda. 
Vício redibitório caracterizado. Bem imóvel. Grave defeito 
oculto na fundação. Laudo pericial a recomendar a 
demolição do bem. Indenização pelas despesas já reali-
zadas e as necessárias à reparação dos vícios em razão 
da quitação do contrato. Apuração do quantum em liqui-
dação de sentença.

- A avaria da fundação de obra, objeto de contrato 
de compra e venda, cuja perícia judicial recomenda a 
demolição, caracteriza vício autorizador de redibição do 
contrato ou compensação do valor ajustado com o que 
for despendido para reparar a coisa.

- O bem imóvel cujo contrato de compra e venda o 
descreve como “duas lojas e um apartamento”, eivado 
de gravíssima avaria estrutural, por si, indicia ser oculto 
o vício.

- Constitui prova da não aparência do vício a juntada 
pelo autor de notas fiscais de materiais de construção, 
recibo idôneo de empreitada para desaterramento da 
fundação e laudo técnico atestando a necessidade de 
reformas severas.

- Havendo o autor quitado o valor do contrato quase à 
integralidade, sendo impossível o abatimento, deve ser 
indenizado pelo valor correspondente ao necessário para 
a reparação do prejuízo.

- Na ausência de elementos suficientes para se mensurar 
o montante necessário à reparação do vício, procede-se 
à liquidação de sentença. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.08.489619-3/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Jober da Silva 
- Apelado: João Geraldo Luiz e outro - Relator: DES. 
VERSIANI PENNA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Eduardo Mariné da 
Cunha, incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL 
AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2011. - Versiani 
Penna - Relator .

Notas taquigráficas 

DES. VERSIANI PENNA (convocado) - Trata-se de 
ação redibitória ajuizada por Jober da Silva em face 
de João Geraldo Luiz e Marta Aparecida Ferreira Luiz, 
aduzindo ter adquirido bem imóvel não concluído (entijo-
lado) com problemas estruturais descobertos quando da 
continuidade da obra. 

Consta da inicial que o autor teria adquirido dos 
réus imóvel contendo duas lojas e um apartamento 
apenas “entijolado”. Acordado o valor de R$40.000,00 
(quarenta mil reais), teria quitado R$34.000,00 (trinta e 
quatro mil reais) diretamente com os réus, e R$2.700,00 
(dois mil e setecentos reais) através do filho dos mesmos, 
retendo o restante para pagamento de despesas não 
assumidas pelos vendedores. 

Ao dar prosseguimento à obra, foi informado pelo 
engenheiro que seria necessário reforçar-lhe as “sapatas”. 
Em seguida, ao certificar-se da segurança da construção, 
constatou que as cintas (base) estavam com ferragens 
expostas e, em decorrência, oxidadas, sendo impossível 
prosseguir a construção. 

Em vista disso, requereu a restituição dos valores 
já despendidos com a manutenção do imóvel, a reforma 
das “cintas” deterioradas, obtendo o cálculo estrutural, 
aprovação do projeto pela Prefeitura local e demais regu-
larizações congêneres. 

Proferida sentença às f. 101/103-TJ, caracterizou-se 
a ação como de indenização, e não redibitória, afas-
taram-se as preliminares e a prejudicial de decadência. 
No mérito, sob o fundamento de ausência de provas de 
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que os defeitos eram ocultos à época da transação, tendo 
o perito atestado a fácil constatação dos mesmos, julgou 
improcedentes os pedidos. 

Irresignado, o autor apresenta recurso de apelação 
às f. 105/121-TJ. Sustenta que a falha na construção não 
era visível a olhos nus à época da compra, só se tornando 
explícita quando da contratação de engenheiro para pros-
seguir a obra, que constatou o problema da fundação. 
Argumenta que o laudo pericial considerou o momento 
atual da obra para afirmar que o vício era de fácil cons-
tatação, sendo imprestável neste ponto. Alerta para a 
conclusão do expert sobre a necessidade de demolição 
do bem, não possuindo sequer condição financeira para 
o reparo. Sustenta estarem presentes os requisitos que 
caracterizam vício redibitório, requerendo a reforma da 
sentença. 

Admissibilidade. 
Recurso próprio, tempestivo e dispensado de prepa-

rado (Lei nº 1.060/50), razão pela qual dele conheço. 
Inexistentes preliminares processuais. 
Mérito. 
Cinge-se o recurso à discussão acerca de existência 

de vício oculto em obra objeto de contrato de compra e 
venda entre as partes litigantes. Pretende o apelante, autor 
da ação, seja reformada a decisão de primeira instância, 
para a procedência dos pedidos formulados na inicial. 

Em análise de todo o conjunto dos autos, tenho que 
merece parcial provimento o apelo, visto que, lastreada 
em um único quesito apresentado pelo laudo pericial, a r. 
sentença entendeu que os defeitos seriam de fácil consta-
tação, não comprovando o autor/apelante o seu desco-
nhecimento à época do negócio entabulado entre as 
partes (f. 102-TJ). 

De início, é preciso consignar que os fatos narrados 
e tudo mais quanto dos autos consta demonstram tratar 
o presente caso de ação quanti minoris, regida pelos arts. 
441 a 446 do CC/02, atinentes aos vícios redibitórios, tal 
qual especificado pela inicial e reiterado em recurso, por 
se amoldar à espécie do art. 441, verbis: 

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comuta-
tivo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a 
tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam 
o valor. 
Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às 
doações onerosas. 

Com efeito, a f. 16 dos autos encerra contrato de 
compra e venda de imóvel tendo como objeto imóvel 
“entregue contendo já Edificações: sendo duas lojas e 
um apartamento entijolado” (sic), em consonância com 
as fotografias da inicial, f. 26/30-TJ e com o laudo peri-
cial, de f. 81/86-TJ, que evidenciam construção de chão 
batido e tijolo à mostra. 

A corroborar o estado da obra alegado pelo 
autor/apelante, o laudo técnico juntado à f. 18 afirma a 
precariedade da construção, em razão da oxidação da 

ferragem que lhe sustenta a estrutura. Registre-se que o 
laudo é assinado em data posterior ao recibo de paga-
mento de empreitada para “retirada da terra em volta das 
cintas” (f. 21-TJ), o que lhe confere legitimidade. 

Incontroverso, ainda, que a destinação do bem é 
aquela aduzida pela f. 04-TJ da inicial - “morar no que é 
seu e ainda perceber uma pequena renda com os possí-
veis aluguéis das outras moradas” -, nada dispondo em 
contrário a contestação (f. 44/51-TJ). 

Por fim, o estado lastimável da construção é ates-
tado pela perícia judicial, que concluiu que, “da forma 
em que se encontram, as cintas de fundação compro-
metem a segurança da obra”, devendo ser “refeitas de 
acordo com o projeto estrutural e com acompanhamento 
de Engenheiro Responsável Técnico” (f. 78-TJ). 

A única questão pendente reside em ser o vício 
“oculto” no momento da aquisição do bem, em virtude 
de ter o perito respondido que a putrefação das ferragens 
seria de fácil constatação “conforme mostra fotografias 
no item V do Laudo Pericial” (f. 79-TJ). 

Ora, não sobressaem quaisquer dúvidas de que 
a pergunta foi mal interpretada pelo expert - perito em 
engenharia, não em Direito - assim como a sua resposta 
foi mal interpretada, com a devida vênia, pelo Juiz, que 
não se ateve de forma sistemática aos autos. 

Em verdade, os vícios, considerados pelo expert 
como de “fácil constatação”, evidentemente, só podem 
ser assim admitidos sob o ponto de vista do profissional 
especialista, e não na visão do leigo. 

Dessarte, a resposta do quesito “6”, formulado 
pelo autor, tem uma dimensão favorável no direito dele 
próprio, ao concluir o perito que a construção padece de 
vício de origem, que pode ser aferido sem necessidade 
de maiores indagações ou por complementação instru-
mental de natureza técnica. 

Entretanto, a conclusão do expert não condiz com 
o entendimento, concessa venia, de que o autor teria 
condição, no momento da realização do negócio, de 
aferir a gravidade e o verdadeiro comprometimento da 
obra. 

Com efeito, as fotografias retiradas pelo laudo peri-
cial referem-se ao estado atual da construção, cujo chão 
batido foi revolvido para exposição da estrutura, ou das 
cintas oxidadas, o que se infere quer pelo laudo técnico 
juntado pelo apelante (f. 18-TJ), quer pelo recibo que 
indica a retirada da terra no entorno (f. 21-TJ). Assim 
não fosse, a base de concreto estaria “flutuando”, como 
demonstram as fotografias de f. 26/30-TJ, sendo impos-
sível a conclusão pericial de oxidação por contato direto 
da ferragem com o solo. 

Caracterizado o vício oculto e que os documentos 
de f. 18/24-TJ situam o exercício do direito dentro do 
prazo decadencial previsto no art. 445, § 1º, do CC/02, 
resta pontuar qual é a reparação devida ao apelante, 
dado o que dispõe o art. 443 do CC/02, verbis:
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Liquidação por cálculo - Laudo pericial - 
Obediência à sentença transitada em julgado 

- Planos de Previdência Privada - Patrocinador - 
Devolução da contribuição  - Súmula 290 do STJ 

Ementa: Direito processual civil. Liquidação por cálculo. 
Laudo pericial. Obediência à sentença transitada em 
julgado. Planos de Previdência Privada. Devolução da 

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da 
coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não 
conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as 
despesas do contrato. 

Conforme confessado na inicial e confirmado 
pela contestação, do valor acordado de R$40.000,00 
(quarenta mil reais), o apelante quitou R$36.700,00 
(trinta e seis mil e setecentos reais), valor este limite do 
intento redibitório. 

Nesse sentido, em não sendo ora possível aferir-se 
a dimensão do vício, de modo a, neste momento proces-
sual, determinar-se a compensação sobre o valor já pago 
através de devolução em espécie, deve-se apurar em 
liquidação de sentença, por artigos, os custos decorrentes 
do reparo devido sobre o imóvel. 

Nesse sentido já decidiu este eg. TJMG:

 Compra e venda de imóvel. Defeitos ocultos. Comprovação. 
Abatimento do preço. 
Os vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes na coisa 
alienada, objeto do contrato comutativo, que a tornam impró-
pria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente 
o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esses 
defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente ação para 
redibir o contrato ou para obter abatimento no preço, como 
no caso dos autos. 
Independente da existência nas paredes e teto de racha-
duras e fissuras no momento da compra e venda, não podia 
a apelada, a partir daquelas pequenas imperfeições, presumir 
que as mesmas advinham de defeitos na construção e que 
o imóvel corria o risco de desabamento, visto que não tem 
conhecimento para tanto, tal fato somente seria perceptível 
por um especialista na área de construção. 
Desta forma, devidamente comprovada a existência de 
defeitos ocultos, e considerando que tais vícios comprometem 
a segurança dos moradores e diminuem seu valor, resta claro 
o dever de abatimento do preço pago pelo imóvel (TJMG 
- Apelação Cível nº 2.0000.00.440780-3/000. Rel. Des. 
Domingos Coelho. DJe de 07.08.2004).

 Apelação cível. Decadência. Direito privado. Contrato de 
compra e venda. Veículo com defeito. Quebra do motor. 
Vício redibitório. Liquidação de sentença. 1. Tratando-se de 
vício oculto, o prazo de noventa dias estabelecido para recla-
mação referente a bens duráveis se inicia no momento em 
que fica evidenciado o defeito. 2. Constatado o vício oculto 
no veículo, do qual não tinha ciência o adquirente, é cabível 
o pedido de indenização. 3. Na ausência de elementos sufi-
cientes para se mensurar o montante necessário para a repa-
ração de danos reclamados, faz-se necessário apurá-los em 
posterior liquidação de sentença (TJMG - Apelação Cível 
nº 1.0024.06.193655-5/001. Rel. Des. Wagner Wilson. DJe 

de 22.07.2011).

 A evitar o enriquecimento indevido do apelante, 
transformando-se o negócio entabulado em verdadeira 
doação, necessário ainda que se apure, por artigos, o 
quantum proporcional entre o valor da nua propriedade 
do lote onde se situa o imóvel, e da edificação, para que, 
em se apurando que os custos totais da reforma sejam 
superiores ao valor agregado do bem, seja anulado 
o negócio, restituindo-se ao apelante a quantia de 

R$36.700,00 (trinta e seis mil e setecentos reais), atua-
lizados monetariamente desde a data do negócio, e aos 
apelados restituído o imóvel objeto do contrato. 

Indevidos os demais pedidos de ordem administra-
tiva - aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora e regularização do imóvel junto aos órgãos 
competentes -, por fugir ao objeto da ação e serem 
contrários ao disposto no contrato de f. 16. 

Nesses termos, dou parcial provimento ao apelo 
para reformar integralmente a sentença, e julgo parcial-
mente procedentes os pedidos da inicial, para condenar 
as partes apeladas à restituição do valor correspondente 
ao apurado em liquidação de sentença referente aos 
custos necessários à reforma dos vícios apontados pelos 
laudos de f. 18 e de f. 75/87, quais sejam, reconstrução 
da estrutura de cintamento da obra, somada ao que já foi 
despendido e comprovado, cujos valores encontram-se 
às f. 20/24-TJ. 

Deve-se observar, quando da liquidação da 
sentença por artigos, de modo a evitar o enriquecimento 
indevido do apelante, o quantum proporcional entre o 
valor da nua propriedade do lote onde se situa o imóvel, 
e da edificação, para que, em se apurando que os custos 
totais da reforma sejam superiores ao valor agregado do 
bem, seja anulado o negócio, restituindo-se ao apelante 
a quantia de R$36.700,00 (trinta e seis mil e setecentos 
reais), atualizados monetariamente desde a data do 
negócio, com incidência de juros de mora de 1% desde a 
data da citação, e aos apelados restituído o imóvel objeto 
do contrato. 

Honorários de sucumbência devidos à monta de 
10% do contrato, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC, 
sendo 80% destes devidos ao advogado do autor/
apelante, e os 20% restantes devidos ao advogado do 
apelado. Custas, na mesma proporção. 

É como voto. 

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - De acordo. 

DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - De acordo. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL 
AO RECURSO.

. . .
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que foram criadas três contas (plus, individual e benefício 
saldado), permitindo-se a restituição de parcela das duas 
primeiras contas. Argumenta ainda que as contas tiveram 
como base as contribuições mensais, sem as correções 
legais, e que, após o trânsito em julgado, vem a agra-
vante arguir fato novo. Pede seja negado provimento ao 
recurso. 

Embargos de declaração contra a decisão que 
indeferiu efeito suspensivo ao recurso foram rejeitados, 
f. 175/177-TJ. 

O MM. Juiz de Direito manteve a decisão recor-
rida, f. 180-TJ. 

Preparo regular, f. 152-TJ. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. 
Na origem, a ação tem por objeto o pagamento das 

diferenças de correção monetária do resgate da reserva 
de poupança previsto no regulamento do plano de bene-
fícios TelemarPrev (106/138-TJ). 

A sentença (f. 82/89-TJ) julgou procedente a ação 
para condenar a ré (agravante) ao pagamento “dos 
valores pertinentes à diferença dos índices de correção 
monetária do resgate da reserva de poupança do autor 
[...]”. 

Como se vê, o dispositivo da sentença manda 
pagar as diferenças relativas à reserva de poupança, não 
mencionando o pagamento de diferenças sobre quantias 
vertidas pela patrocinadora. 

No entanto, o perito na elaboração do cálculo de 
liquidação considerou os valores vertidos pelo patroci-
nador, razão pela qual não merece homologação judicial. 

Assim, a decisão a quo deve ser reformada. 
Isso porque a questão em debate ficou decidida 
pelo acórdão proferido no julgamento da Apelação 
nº 2.0000.00.514403-0/000 (f. 67/81- TJ): 

A devolução de diferenças incidentes sobre a contribuição da 
empresa patrocinadora não pode ser repassada ao apelante, 
porque contribui sobre o total de salários de seus funcioná-
rios, e não de forma individualizada. 

É o que dispõe a Súmula 290 do STJ, verbis: 

Súmula 290: Nos planos de previdência privada, não cabe 
ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo 
patrocinador. 

Como se vê, não devem ser computados no cálculo 
de liquidação os valores vertidos pela patrocinadora, pois 
excluídos expressamente da condenação pelo acórdão 
exequendo. 

Insurge-se ainda o agravante quanto à incidência 
de correção monetária, afirmando que o laudo pericial 
considerou que as contribuições foram recolhidas dentro 
do mesmo mês de competência, resultando na apuração 
de um mês a mais de correção monetária sobre cada 
parcela. 

A questão também foi enfrentada pelo acórdão 
exequendo, como se vê às f. 68/81.

contribuição efetuada pelo patrocinador. Súmula 290 do 
STJ. Recurso provido. 

- O cálculo de liquidação deve estrita obediência ao 
comando da sentença transitada em julgado. Assim, não 
merece homologação judicial o laudo pericial que delira 
do acórdão exequendo. 

- Nos planos de previdência privada, não cabe ao benefi-
ciário a devolução das diferenças das contribuições efetu-
adas pelo patrocinador. 

- A correção monetária incide a partir do momento em 
que deveria ter-se efetivado o respectivo pagamento. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
04.533623-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Fundação Sistel de Seguridade Social - 
Agravado: Ary Diniz Viana - Relator:  DES. JOSÉ FLÁVIO 
DE ALMEIDA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2011. - José 
Flávio de Almeida - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Fundação Sistel 
de Seguridade Social interpõe agravo de instrumento 
contra decisão (f. 19/20-TJ) que, nos autos de ação de 
cobrança ajuizada por Ary Diniz Viana, em fase de liqui-
dação de sentença, homologou cálculo de liquidação 
que indicou o crédito de R$103.218,25 referente ao 
saldo de reserva de poupança. 

Diz que deve ser reformada a decisão que homo-
logou o laudo pericial, pois levou em consideração os 
valores vertidos pelo patrocinador na conta plus do agra-
vado, que não poderiam compor o cálculo das diferenças 
a título de expurgo inflacionário, porque não contem-
plados pela sentença exequenda. 

Acrescenta que a conta plus não se confunde com 
reserva de poupança, sendo que, nos termos da Súmula 
290 do STJ, não cabe ao beneficiário a devolução de 
contribuição efetuada pelo patrocinador. Por fim, afirma 
que o perito se equivocou quanto à incidência da correção 
monetária, resultando na apuração de um mês a mais de 
correção monetária sobre cada parcela (f. 14-TJ). Pede a 
atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso. 

Indeferido pedido para atribuir efeito suspensivo ao 
recurso, f. 156/15-TJ. 

O agravado apresentou resposta (f. 162/167-
TJ) alegando que o regulamento do plano de benefí-
cios TelemarPrev (106/138-TJ) determina a devolução 
de parte dos valores vertidos pela patrocinadora, sendo 
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Em relação à fixação do termo a quo para inci-
dência da correção monetária, entendo que deve ser 
a partir do momento em que deveria ter-se efetivado o 
pagamento do capital a título de reserva de poupança, 
pois foi naquele momento que se consolidou o descum-
primento da obrigação contratual e deve ficar limitada 
aos meses que ocorreram os expurgos. A sentença está 
correta. 

A atualização monetária, em qualquer circuns-
tância, deve incidir desde o momento em que o paga-
mento deveria ter ocorrido. 

Portanto, o termo inicial para a contagem da 
correção monetária é o dia em que o apelante recebeu 
efetivamente o pagamento a menor, conforme acima 
demonstrado, sob pena de enriquecimento ilícito (f. 79 
- TJ). 

O cálculo de liquidação deve estrita obediência à 
sentença transitada em julgado. 

Com tais considerações, dou provimento ao recurso 
para reformar a decisão recorrida. 

DES. NILO LACERDA - De acordo com o Relator. 

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - De acordo com o Relator. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Alienação fiduciária - Decreto-lei nº 911/69 - 
Inadimplemento - Bem em péssimo estado de 
conservação - Ausência de condição de uso 
- Busca e apreensão convertida em depósito 
- Possibilidade - Pagamento do equivalente 
em dinheiro - Intempestividade do recurso 

- Inocorrência - Matéria afastada em agravo - 
Litigância de má-fé - Ausência de prova -

 Inaplicabilidade

Ementa: Alienação fiduciária. Decreto-lei 911/69. 
Inadimplemento. Bem em péssimo estado de conser-
vação. Ausência de condição de uso. Busca e apreensão 
convertida em depósito. Possibilidade. Pagamento do 
equivalente em dinheiro.

- Possível a conversão da ação de busca e apreensão em 
ação de depósito, se, a despeito de ter sido encontrado 
o bem objeto do contrato de alienação fiduciária firmado 
entre as partes, este se encontrar em péssimo estado de 
conservação e sem a menor condição de uso, hipótese 
em que se equipara a veículo não localizado.

- Diante da impossibilidade da restituição do bem dado 
em garantia em alienação fiduciária, cabe ao devedor 
realizar pagamento do equivalente em dinheiro.

Pagamento em dinheiro deferido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.09.520445-2/002 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Banco Itaucard S.A. 
- Apelada: Dalva Rosa de Souza Franco - Relator: DES. 
FERNANDO CALDEIRA BRANT

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2011. - 
Fernando Caldeira Brant - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Trata-se de 
apelação contra a r. sentença de f. 66/67, proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Juiz 
de Fora, nos autos da ação com pretensão de busca e 
apreensão proposta por Banco Itaucard S.A. em face de 
Dalva Rosa de Souza Franco.

O autor narrou que firmou com a ré contrato de 
financiamento para a aquisição de bens no valor de R$ 
27.000,00, estando a avença garantida através de alie-
nação fiduciária do veículo marca Fiat, tipo Siena ELX 
1.3 Flex, fabricação e modelo 2005, cor branca e placa 
GYS 6487.

Uma vez que a requerida se tornou inadimplente a 
partir da parcela vencida em 30.08.2008, o requerente 
pretendeu a prestação jurisdicional para buscar e apre-
ender o veículo dado em garantia no contrato.

A sentença julgou extinto o pedido inicial, extin-
guindo o feito nos termos do art. 269, I, do CPC e conde-
nando o autor ao pagamento das custas processuais e 
honorários de advogado fixados em R$ 900,00, com inci-
dência de correção monetária da tabela da CGJMG a 
partir da publicação da sentença e juros legais após o 
trânsito em julgado.

O autor interpôs recurso, apresentando suas razões 
às f. 78/91. Após narrar todo o ocorrido, afirma que o 
caso é de ação de depósito, cabendo ao réu depositar o 
bem ou consignar o equivalente em dinheiro. Contudo, 
sendo o bem encontrado em estado de sucata, a situa ção 
se equipara à sua não localização, o que alega o 
apelante, transcrevendo diversas jurisprudências.

Quanto à obrigação de quitar o débito perante 
a instituição financeira, defende que não está eximido 
o devedor, independentemente de culpa, ou não, pelo 
capotamento do veículo e sua destruição. Esclarece que 
o contrato firmado se encontra perfeito e acabado, tendo 
observado as formalidades legais. Ao final, pede o provi-
mento do recurso para que a sentença seja reformada.

Preparo à f. 92 e recurso recebido à f. 93.
Questionada a tempestividade do recurso, sendo, 

inclusive, revogado o despacho que o recebeu (f. 99), a 
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situação foi resolvida através de agravo de instrumento 
provido, conforme cópia às f. 106/107.

Contrarrazões às f. 95/98, apontando, em preli-
minar, intempestividade do recurso e litigância de má-fé.

Conheço do recurso, visto que presentes todos os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, esclareço que a questão da intempes-
tividade suscitada em contrarrazões já foi devidamente 
afastada em sede de agravo de instrumento (f. 106/107).

Pois bem.
Segundo o art. 3º do DL 911/69, a busca e apre-

ensão do bem alienado fiduciariamente poderá ser 
concedida liminarmente, desde que comprovada a mora 
ou o inadimplemento do devedor. Vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer 
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 
Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadim-
plemento do devedor.

Na espécie, foi deferida a liminar de busca e apre-
ensão e o bem foi localizado. Entretanto, conforme se 
infere da certidão de f. 22, o veículo objeto da lide foi 
encontrado bastante avariado em decorrência de capota-
mento, em estado muito danificado.

A jurisprudência hodierna tem consagrado que a 
localização do bem depreciado ou em estado de sucata 
pode ser equiparada à sua não localização e, consequen-
temente, permite a conversão da ação de busca e apre-
ensão em depósito.

Para ilustrar a matéria, trago a lume o 
seguinte julgado:

Processual civil. Recurso especial. Ação de busca e apre-
ensão. Conversão em ação de depósito. Bem encontrado 
em estado de sucata. Orientação jurisprudencial do STJ. - 
Seguindo orientação jurisprudencial do STJ, a localização do 
bem dado em garantia em estado de sucata pode ser equi-
parada à sua não localização, o que autoriza a conversão da 
ação de busca e apreensão em ação de depósito. Recurso 
especial provido (STJ - REsp 654741/SP - Recurso Especial 
2004/0055621-8 - Rel.ª Ministra Nancy Andrighi - 3ª Turma 
- j. em 13.02.2007 - publ. no DJ de 23.04.2007, p. 255).

Na mesma esteira:

Ação de busca e apreensão. Bem em péssimo estado de 
conservação. Conversão em ação de depósito. Precedentes 
da Corte. 1. Encontrando-se o bem em péssimo estado de 
conservação, deteriorado, sem condições de uso, possível o 
deferimento do pedido de conversão da busca e apreensão 
em ação de depósito, vedada, contudo, a prisão civil. 2. 
Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp 656781/
SP - REsp 2004/0060472-8 - Rel. Ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito - 3ª Turma - j. em 25.09.2006 - publ. em DJ 
de 26.02.2007, p. 583 - RT v. 861, p. 139).

AgRg no REsp. Conversão da ação de busca e apreensão 
em ação de depósito. Bem deteriorado. Possibilidade. 
Precedentes. Agravo improvido. 1. Encontrando-se o bem 
deteriorado e sem peças essenciais ao seu uso, é possível 
a conversão da ação de busca e apreensão em depósito, 

embora seja vedada a prisão civil. 2. Agravo regimental 
improvido (STJ - AgRg no REsp 677859/SP - AgRg no REsp 
2004/0099204-3 - Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa - 4ª 
Turma - j. em 07.08.2007 - publ. em DJ de 20.08.2007, 
p. 284).

Assim, há que ser convertida a ação de busca e 
apreensão em depósito, visto que não se mostra possível 
apreender o bem completamente destruído e impossibili-
tado de uso.

Cabia ao contratante zelar pelo bem dado em 
garantia no contrato de alienação fiduciária e, no caso 
em exame, verifica-se que houve duplo descumprimento 
contratual, visto que a ré, além de não quitar nem mesmo 
a primeira parcela, deixou se perder o veículo garantidor 
da avença.

Dessa maneira, assiste razão à instituição financeira 
requerente quando pleiteia o pagamento em dinheiro do 
valor que lhe é devido pela requerida. A autora cumpriu 
plenamente com sua obrigação contratual, conce-
dendo à ré o montante necessário para a aquisição do 
veículo desejado.

Contudo, a requerida foi totalmente inadimplente, 
pois não quitou parcela alguma do financiamento e 
quedou-se inerte diante da perda total do bem em razão 
do acidente de trânsito (f. 56/60), o que acarreta seu enri-
quecimento ilícito em contrapartida ao prejuízo da insti-
tuição financeira requerente.

Quanto à condenação em litigância de má-fé plei-
teada em contrarrazões, esclareço que não é cabível por 
não haver nos autos prova de que a instituição financeira 
tenha agido nesse intuito.

Firme em tais considerações, dou provimento ao 
recurso para reformar a sentença, julgando procedente a 
ação de depósito para, diante da perda do bem objeto do 
contrato, condenar a ré ao pagamento do equivalente em 
dinheiro, sobre o qual deve incidir correção monetária da 
tabela da CGJMG desde o ajuizamento e juros de mora 
de 1% ao mês a partir da citação.

Ressalte-se que deve ser considerado como valor 
do bem dado em garantia o total financiado (f. 08), uma 
vez que a autora não efetuou o pagamento de parcela 
alguma, e, em menos de três meses, o veículo já estava 
completamente avariado pelo acidente.

Condeno a ré ao pagamento das custas proces-
suais, inclusive recursais, bem como honorários de advo-
gado que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. 
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça apresentado 
em contestação, uma vez que a ré não trouxe provas da 
real necessidade.

DES. MARCELO RODRIGUES - De acordo com 
o Relator.

DES. MARCOS LINCOLN - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
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Ação civil pública - Adoção - Dificuldades na 
criação - Tratamento inadequado do menor - Uso 
de linguagem pejorativa, rejeição e agressividade 
- Ausência de vínculo - Devolução do menor ao 
abrigo - Causa de grande sofrimento - Visitas 

escassas e prejudiciais - Negativa de reassumir 
a guarda do filho - Privação do convívio com 
a irmã biológica, adotada pelo mesmo casal - 

Caracterização de abandono moral e material por 
parte dos pais adotivos - Dano físico e psicológico 

- Dever de sustento, guarda e educação não 
cumpridos - Destituição do poder familiar - Culpa 
demonstrada - Princípio da dignidade da pessoa 
humana - Reparação devida - Indenização por 

danos morais e materiais

Ementa: Ação civil pública. Indenização. Danos 
morais e materiais. Adoção. Devolução do menor. 
Responsabilidade civil dos pais adotivos configurada.

- Tendo os pais adotivos abandonado o menor, devol-
vendo-o ao abrigo, não tendo demonstrado sequer um 
mínimo de esforço para se reaproximarem da criança, 
patente o dever de indenizar, não só porque o filho foi 
privado do convívio de seus pais, mas, primordialmente, 
de sua irmã de sangue de quem sente muita saudade.

- Negligenciando os requeridos na criação e educação do 
adotado, mormente por terem ciência de que a adoção 
somente foi concedida para possibilitar o convívio dos 
irmãos, ferindo, assim, o princípio constitucionalmente 
assegurado da dignidade da pessoa humana, cabe-lhes 
indenizar a criança pelos danos sofridos.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.09.568648-2/002 - 
Comarca de Uberlândia - Apelantes: M.P.S. e outro - 
Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Relatora: DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Bitencourt Marcondes, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da 
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - 
Conheço do recurso, por estarem reunidos os pressu-
postos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

Trata-se de “ação civil pública” ajuizada pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face 
de M.P.S. e R.A.S., em favor de V.H.C.S., alegando que 
o menor, em 9 de março de 1999, foi entregue aos 
requeridos sob a forma de guarda, tendo sido ajui-
zado o pedido de adoção no mês de outubro de 1999, 
com o deferimento em 26 de setembro de 2000. Afirma 
que, no dia 6 de julho de 2001, a criança foi devolvida 
à Instituição Missão Criança, ressaltando que, segundo 
relatos de psicólogos e assistentes sociais, o menino era 
rejeitado, agredido, humilhado por seus pais, além de ter 
sido abandonado física, material e moralmente, o que 
ensejou o ajuizamento da ação de destituição do poder 
familiar, com sentença judicial publicada em 23 de abril 
de 2009, sem a interposição de qualquer recurso, postu-
lando a condenação dos suplicados ao pagamento de 
indenização por dano moral e material, visto que agiram, 
“no mínimo, de forma negligente, ao criar a expectativa 
para o adotando de que o mesmo seria aceito e respei-
tado, efetivamente, como filho do casal, o que não 
ocorreu” (f. 08), com a fixação de alimentos até que a 
criança complete vinte e quatro anos.

Foi deferida liminar, condenando os requeridos a 
pagarem ao adolescente alimentos provisionais/ressar-
citórios no valor de 15% dos rendimentos líquidos 
(f. 52/64), que foi objeto de Agravo de Instrumento 
nº 1.0702.09.568648-2/001, ao qual foi negado provi-
mento por esta 8ª Câmara Cível do TJMG (f. 107/120).

A Magistrada singular, às f. 252/258, rejeitou as 
preliminares de ilegitimidade ativa e coisa julgada susci-
tadas na peça de defesa, julgando parcialmente proce-
dente o pedido, para condenar os demandados a pagar, 
“a título de pensão alimentícia [...], a quantia de 15% 
(quinze por cento) do salário mínimo, até a idade de 
18 (dezoito) anos, ou 24 (vinte e quatro) anos, se estu-
dante, ou até ser adotado”, e a reparar os danos morais 
causados ao favorecido V.H., a quantia de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) (f. 356).

Inconformados, apelaram os requeridos 
(f. 359/360), aduzindo que, “na audiência de instrução e 
julgamento, ficou claro e evidente que os apelantes não 
deram motivo à devolução do menor à instituição na qual 
ele ficou confinado até ser transferido para a casa de 
amparo onde se encontra” (f. 360), requerendo o provi-
mento do recurso.

Contrarrazões às f. 367/375.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça às 

f. 397/412, opinando pelo desprovimento do recurso.
Revelam os autos que o Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais ajuizou ação civil pública em face de 
M.P.S. e R.A.S. em favor de V.H.C.S., aduzindo, em síntese, 
que o adolescente foi adotado pelos requeridos, sendo, 
posteriormente, devolvido ao abrigo, o que lhe causou 
abalo moral e material, já que foi abandonado física e 
psicologicamente. O pedido foi julgado procedente em 
primeiro grau, motivando a presente irresignação.
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O cerne do recurso reside na alegação dos apelantes 
de que não tiveram culpa na devolução do menor à insti-
tuição e, portanto, não poderiam ter sido condenados ao 
pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Sobre o tema, ressalta-se que o dever de indenizar 
encontra suas diretrizes no art. 186 do Código Civil, ao 
determinar que todo aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 
e causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o 
dano, donde se conclui constituir elemento primordial a 
sustentar demanda ressarcitória a presença da culpa.

Verifica-se, conforme ensina Rui Stoco, que 
“o nosso Código adotou o princípio da culpa como 
fundamento genérico da responsabilidade, embora 
tenha havido concessões à responsabilidade objetiva” 
(Responsabilidade civil e sua interpretação jurispruden-
cial, 3. ed., p. 57).

A lição de Sílvio Rodrigues acrescenta que, “para 
que a responsabilidade se caracterize, mister se faz a 
prova de que o comportamento do agente causador do 
dano tenha sido doloso ou pelo menos culposo”, e, em 
caso de culpa, deve restar demonstrado que “o gesto do 
agente não visava causar prejuízo à vítima, mas de sua 
atitude negligente, de sua imprudência ou imperícia” lhe 
resultou um dano (Direito civil, v. 1, p. 17).

Constata-se, assim, que a responsabilidade civil, 
consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido 
por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação 
da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao 
respectivo titular, como estipula o art. 927 do Código Civil.

Adentrando na seara familiar, a Constituição 
Federal, em seu art. 227, estabelece ser dever da família 
assegurar à criança, “com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária”, além de 
colocá-la “a salvo de toda forma de negligência, discri-
minação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Induvidoso é que tal direito não é imposto somente 
ao Estado, à sociedade ou a estranhos, mas a cada 
membro do próprio grupo familiar.

Por sua vez, o art. 3º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente prescreve:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e faci-
lidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 
e dignidade.

No caso em julgamento, não se pode deixar de 
considerar que a criança foi adotada por ato de liberali-
dade dos requeridos, prescrevendo os arts. 15 e seguintes 
do Estatuto da Criança e do Adolescente como direitos 
do menor:

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo 
de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos 
e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os 
seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitá-
rios, ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do adoles-
cente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, 
da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 
objetos pessoais.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desu-
mano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Nas lições da professora Lúcia Maria Teixeira Ferreira:

A criança não é mais objeto da intervenção da família e do 
Estado, mas titular de direitos, sujeito de direitos, os quais 
devem ser respeitados, principalmente pelos pais. Se descum-
prirem seu papel, os pais devem ser fiscalizados pela socie-
dade e pelo Estado e devem ser submetidos às medidas 
pertinentes, a fim de prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação aos direitos dos filhos. As medidas aplicáveis aos 
pais ou responsáveis estão previstas no art. 129, inc. I a X, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e podem ser aplicadas 
pelo Conselho Tutelar (inc. I a VII) e pela autoridade judiciária 
(inc. I a X) (FERREIRA, Lúcia Maria Teixeira. Tutela da Filiação. 
In: PEREIRA, Tânia da Silva (Coord.). O Melhor interesse da 
criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar: 
2000, p. 294).

A todos os comandos legais apontados, registro, 
ainda, que os filhos havidos por adoção terão os mesmos 
direitos dos legítimos, incumbindo aos pais, nos termos do 
art. 22 do ECA, o dever de sustento, guarda e educação, 
“cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação 
de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Nesse aspecto, cumpre frisar que, não obstante 
tenham os pais adotivos, ora apelantes, tomado provi-
dências junto à Justiça, tendo em vista as dificuldades 
que vinham encontrando na criação do adolescente, o 
certo é que, por sua própria vontade, o adotaram judi-
cialmente (f. 39/49), sendo que a adoção, nos termos 
do art. 48 do ECA, é irrevogável, atribuindo a condição 
de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive, sucessórios.

Assim, apesar de ter sido determinada, judicial-
mente, a ida do menor para uma instituição (f. 182), 
essa determinação visava, precipuamente, melhorar o 
relacionamento familiar, tendo sido determinada com 
o intuito de que fosse possibilitado o tratamento da 
família, e não como uma “devolução”, sendo certo que 
os pais deveriam acompanhar de perto o menor, além 
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de se sujeitarem a tratamento psicológico, o que não 
fizeram deliberadamente.

Com efeito, restou comprovado, nos autos, que as 
visitas ao menor no abrigo, além de terem sido escassas, 
impunham sempre mais angústia e humilhação.

Em setembro de 2001, a psicóloga e a assistente 
social judicial firmaram laudo de acompanhamento 
psicossocial, no qual registraram:

Percebeu-se forte disposição dos profissionais da Missão 
Criança para apoiarem o menor e promover condições 
adequadas para seu desenvolvimento. Obteve-se relato sobre 
a convivência sofrível entre a criança e os pais adotivos, sendo 
que estes se utilizam de linguagem depreciativa no trato com 
o menor, deixando claro sua indisposição para este relacio-
namento. Tendo sido abordados de maneira mais efetiva pela 
professora da Instituição, suspenderam as visitas ao infante 
há cerca de três semanas, sendo que a avó paterna telefonou 
algumas vezes para o neto nesse período (f. 18).

E, ainda:

Quanto às visitas paternas, apurou-se que, inicialmente, 
começaram a ocorrer intervenções inadequadas dos pais 
adotivos, usando eles de termos pejorativos para com a 
criança, tendo a entidade orientado acerca da postura 
correta. As visitas têm sido sistematicamente acompanhadas 
por pessoas da entidade, a fim de verificar a maneira como 
V. vem sendo tratado pela família naquelas ocasiões. O pai 
visita o filho com maior regularidade do que a mãe, sendo 
que leva consigo P. e, por vezes, a avó paterna das crianças 
(Sra. A.). Esta, além das visitas, também telefona com regula-
ridade para o neto (f. 22).

A professora de apoio da Missão Criança, Janice 
Alves de Souza, em relatório de visitas declarou:

O V.H., após ter sido devolvido pelos pais adotivos, recebeu a 
visita dos mesmos na Instituição.
Ao longo das poucas visitas, a Sra. M. (mãe adotiva) não 
vinha com tanta frequência quanto o Sr. R. e P. (irmã da 
criança).
O V.H. ficava extasiado com as visitas, sentindo-se valorizado 
e apresentando para as demais crianças que ele tinha pai, 
mãe e uma irmã. Mas foi constatado que as visitas eram nega-
tivas, pois o Sr. R. se referia a ele como: ‘retardado, burro, 
moleque’ e acusava a criança de ter destruído seu casa-
mento, indagava também se ele já ‘tinha consertado’, pois, se 
tivesse, poderia voltar a morar com eles. O Sr. M. propôs para 
a psicóloga M.R.Z. trabalhar com os pais adotivos e com o V., 
mas eles se recusaram e mostraram desinteresse, faltando a 
todos os dias marcados para eles conversarem.
É visto que o V.H. foi um objeto nas mãos dos pais adotivos; 
foi manipulado, rejeitado e agredido em todas as áreas da 
sua vida. Não foi amado, nem respeitado, foi tratado como 
objeto descartável, e ele traz esse estigma até hoje, prejudi-
cando sua alta estima, seu desempenho escolar e até mesmo 
sua capacidade de se relacionar com os outros.
Certa vez, a mãe social Sra. N., que trabalhava na época, 
presenciou um fato. O Sr. R., quando chegava para visitá-lo, 
o V.H. grudava nele, isso irritou o mesmo, que pediu para 
criança se afastar, e, como V. não obedeceu, ele deu um tapa 
na nuca. O V. se afastou e ficou constrangido, a mãe social 
repreendeu por usar tal violência dentro da instituição.

As visitas eram de pouca duração, não percebemos vínculo, 
ou até mesmo afeto do casal com V., e sempre eram ditas 
palavras negativas e acusadoras que reforçavam ainda mais 
o sentimento de rejeição que a criança carregava dentro de 
si. A impressão que ficava, para nós, é que as visitas eram 
mais um dever a ser cumprido do que um ato voluntário, 
devido à frieza do casal para com a criança (f. 25).

Já a comissária da infância e juventude, no ano de 
2007, relatou:

Foram realizadas visitas à residência e entrevistas com os pais 
adotivos de V.H., Srs. R.A.S. e M.P.S., residentes na Rua Silvio 
Romero, 1.161, Bairro Minas Gerais.
O casal foi orientado a visitar o filho no abrigo Missão 
Criança, prestando-lhe toda assistência material e afetiva, 
provenientes do pátrio poder. Expliquei-lhes que, ao deixarem 
o filho abandonado num abrigo, cometeram crimes de aban-
dono material e moral, e coloquei-os cientes dos problemas 
de comportamentos emocionais vivenciados pelo adolescente 
em tela, decorrentes de tal abandono.
Tanto R. quanto M. demonstraram. a princípio, certa repulsa 
às visitas sugeridas, pois já consideravam o caso resolvido, 
mas, após refletirem sobre o assunto, se prontificaram a visitar 
o filho, sendo que a primeira visita aconteceu no dia cinco do 
corrente mês.
A demora da primeira visita se deu, primeiramente, em decor-
rência da dúvida do casal e, posteriormente, conforme deter-
minação de V. Exa. O adolescente deveria ser preparado para 
rever os pais através de atendimentos psicológicos. Tais aten-
dimentos estão sendo realizados por uma psicóloga voluntária 
do abrigo e se estenderão pelo tempo que se fizer necessário.
Com relação ao casal reassumir a guarda do filho, ambos 
se manifestaram totalmente contrários, afirmando que não 
possuem condições para tal responsabilidade. Relatam que, 
atualmente, possuem dois filhos biológicos e mais a adoles-
cente P. de 13 anos de idade, irmã de V., adotado pelo casal 
(f. 201/202).

O presidente da Instituição Missão Criança regis-
trou, através de carta dirigida ao Juízo da Vara da Infância 
e da Juventude,

a maneira grosseira e totalmente inadequada como a criança 
V.H.A.S. é tratado pelos pais adotivos por ocasião de suas 
visitas ao mesmo. Nessas oportunidades, nunca observamos 
qualquer manifestação de afeto pelo mesmo, mas, muito pelo 
contrário, somente referências depreciativas com expressões 
de retardado, burro, caso perdido etc. etc. Na última visita 
realizada pelo pai no sábado passado, tal fato chegou, inclu-
sive, a provocar a revolta da nossa professora de recupe-
ração que se achava presente e que não conseguiu se conter 
diante da maneira grosseira como o pai se referia à criança 
chamando-a de retardada, o que a levou a interpelá-lo para 
que mudasse tal tratamento que só poderia prejudicar o 
desenvolvimento da mesma.

No ano de 2002, nova manifestação da 
Missão Criança:

Veio para a Missão uma primeira vez, e, posteriormente, 
foi adotado juntamente com a irmã pelo casal R. e M. 
Posteriormente, por razões que desconhecemos, ele nos foi 
devolvido sob a alegação de que não haveria mais inte-
resse por parte do casal que o havia levado. Não fomos 
informados sobre as condições que acompanharam a sua 
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ida para a adoção como também sobre as razões da sua 
volta para nós. Recentemente, o casal que o havia levado 
apareceu para visitas, o que animou sobremaneira o garoto, 
que passou a viver, durante a semana, na expectativa da visita 
dos ‘pais’, o que iria acontecer no sábado. Infelizmente já faz 
algumas semanas que o casal não aparece (f. 206).

Assim, em razão de as visitas dos pais adotivos serem 
prejudiciais ao adolescente, pela frieza que demons-
travam e os xingamentos e humilhações que impu-
nham ao menor, já que o visitavam por obrigação, pois, 
segundo “eles”, requereram as visitas porque estavam 
respondendo a uma ação penal na 2ª Vara Criminal, 
por abandono do adolescente, e temiam nova retaliação 
nesse sentido, a psicóloga e a assistente judicial solici-
taram a suspensão das visitas e a destituição do poder 
familiar, consoante se vê do relatório de f. 36/37, não 
tendo os pais se insurgido contra tal determinação, nem 
sequer contra a sentença judicial, que, efetivamente, os 
destituiu do poder familiar.

Registro, ainda, que, em resposta ao requeri-
mento realizado pelo Ministério Público, no sentido de 
que fossem os pais adotivos intimados para adotarem as 
providências cabíveis para receber o filho de volta ao lar, 
mereceu do Magistrado da Vara da Infância e Juventude 
a seguinte ponderação:

Com a devida vênia do MP, o menor já está há mais de um 
ano abrigado, e durante todo esse período os pais não se 
interessaram em restabelecer os vínculos com o mesmo, nem 
tampouco se dispuseram a assumir suas responsabilidades 
como genitores do infante, de forma que uma simples inti-
mação para tanto não surtirá qualquer efeito (f. 182).

De fato, o laudo psicossocial de f. 193/197 esclarece:

Pelo Estudo Psicossocial realizado, o casal demonstrou não 
ter interesse em retomar o convívio com V.H. Percebeu-se o 
desinteresse deles através de seus relatos e pelo fato de não 
terem providenciado o registro de nascimento da criança, 
após ser concedida a adoção [...].
Percebeu-se que o casal não possui vínculo afetivo, nem 
se responsabiliza pelo desenvolvimento da criança em tela, 
eximindo-se de qualquer responsabilidade no que se refere 
a ela, embora mencionassem que, no ato da inscrição para 
adoção, estariam dispostos a acolher e cuidar de uma criança 
independentemente de suas características.
V.H, por sua vez, mostrou estar se desvinculando da família 
adotiva, apresentando sentidos negativos com relação à M., 
com quem não deseja conviver novamente (f. 196/197).

Também, por sua vez, as testemunhas ouvidas em 
juízo declararam:

[...] a reação do casal com o V.H. era ‘meio estranha, era 
muito gelada’; não se lembra se o casal usava xingamentos 
com o V.H., mas não eram afetuosos [...], se lembra que o 
casal queria adotar era a menina, P., mas, como os irmãos 
não podiam ser separados, teve de levar o V. ‘como um 
contrapeso’ e depois de algum tempo devolveu o contrapeso 
e ficou com a menina como se ficasse com a carne e devol-
vesse o osso (Carlos Maurício Dias Mercadante, f. 283).

[...] quando o V.H. foi devolvido à instituição, não se lembra 
quem levou o menor de volta para a instituição; quando o 
V.H. foi devolvido. a depoente trabalhava como professora 
de reforço; a criança sentiu muito a devolução e todos os 
dias tinha a expectativa de voltar para o casal; presenciou 
algumas visitas do casal depois da devolução do menor; as 
visitas se processavam da seguinte maneira: o casal chegava, 
se posicionava um pouco distante e com os braços cruzados; 
o casal fazia perguntas à mãe social nos seguintes termos: 
esse moleque já consertou, já está prestando, porque ele 
quase destruiu nosso casamento, isto tudo dito na frente da 
criança; o V. se mantinha com muita agonia e em cada visita 
ele perguntava: ‘hoje eu já vou’, ‘você já vai me levar’, e o 
casal dava muita esperança de que iria levá-lo (Janice Alves 
de Souza, f. 284).

[...] se lembra de ter acompanhado visita do casal ao V.H.; 
se lembra do casal falar com o V.H.: ‘Você já melhorou, 
deixou de ser um mau menino”. O menor ficava muito cons-
trangido com isto; presenciou uma vez o requerido dar um 
tapa na nuca do V.H., isto porque o menino se agarrava a 
ele, o menino tinha expectativa de voltar para casa, porque 
o casal falava: você vai voltar se melhorar, o casal falava 
para a criança: ‘você está destruindo meu lar’; a atitude do 
casal era de desprezo; não sabe informar porque o casal ia 
visitar o V.H., mas talvez por desencargo de consciência ou 
para alimentar a esperança do menino; depois que o casal ia 
embora o V. ficava muito triste e muito agressivo (Neide Maria 
de Oliveira Costa, f. 285).

Assim, exurge, de forma clara dos autos, que os 
recorrentes promoveram a adoção de uma criança, e, 
após pouco tempo, “desistiram” do ato, razão pela qual 
devolveram o menor à instituição, onde, anteriormente, 
era albergado, não manifestando, nem por um momento, 
a intenção de melhorar os laços familiares, com trata-
mento adequado, para reverter a situação, querendo 
apenas se livrar do “objeto”.

Registre-se que o ato perpetrado pelos pais adotivos 
de devolver o menor traumatizou-o, já que esse passou a 
ter traços agressivos, de insubordinação, como relatam 
os documentos de f. 26/27, 32/33, 133/135, 136, 
172/173, 206/207, 210/211, 212/214, apresentando, 
inclusive, dificuldade global no processo de aprendi-
zagem (provável dislexia).

Extrai-se da informação prestada pela psicóloga 
psicanalista, Dra. Benet Nader Schemer, a respeito do 
comportamento do menor:

Ele foi adotado junto com a irmã por um casal. Passado 
algum tempo este casal o devolveu, ficando somente com a 
irmã. Esse fato foi de grande sofrimento para ele, apesar de 
os dirigentes da Missão Criança o receberem de volta com 
muito carinho e também com indignação pela atitude do 
casal que o adotou.
[...]
V., com tantos abandonos que sofreu, sentia-se uma criança 
sem amor para receber e para dar. Como no seu modo de 
pensar ninguém o amava, ele teve que se fazer valer criando 
sua própria identidade, mesmo que fosse inadequada para 
os padrões aceitos pela sociedade. Nomeou-se ‘um menino 
mau’, na sua forma de entender seria reconhecido e respei-
tado. Era um título conquistado por ele com muito orgulho.
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Tendo dificuldades de aprendizado, área dos estudos ficava 
sem valor, por este caminho não seria visto e respeitado. Na 
forma do menino mau era mais fácil, não precisava fazer 
grandes esforços intelectuais, então passou a dar reforço ao 
comportamento que já tinha, porque este, apesar de dolo-
roso, conhecia muito bem.
Durante as sessões V. sempre olhava pela janela procurando 
a casa onde sua mãe morava com tristeza e ansiedade. Eu 
tentava esclarecer de qual mãe se tratava, se da biológica ou 
adotiva, mas isto não ficava esclarecido (f. 325/327).

Dessa feita, ainda que o juízo criminal não tenha 
constatado o abandono material (f. 123/127), pelas 
provas acostadas ao presente caderno processual, o 
abandono moral é patente.

Anoto que, na verdade, os requeridos nunca 
trataram o adolescente com carinho, tendo este afirmado 
em depoimento pessoal que:

[...] quando foi para casa dos requeridos gostou porque 
achou que ia ser muito bom porque eles tratavam o depo-
ente e a irmã com falta de educação, se recorda de um dia 
em que a mãe adotiva mordeu o dedo do declarante e a unha 
dele caiu e a mãe pediu que ele dissesse que havia caído 
na linha do trem; isto aconteceu porque a mãe adotiva não 
gostava dele; na realidade a M. queria adotar apenas a irmã 
do declarante, mas, como precisava também do declarante 
para conseguir a adoção, isto foi feito [...]; o pai o tratava 
com respeito, nunca bateu nele nem o xingou; a mãe é que o 
xingava, chamando-o de vagabundo e outras coisas [...]; foi 
devolvido para o abrigo porque queria e pedia todo dia para 
voltar para a Missão Criança, porque era maltratado; a M. o 
xingava com palavrões e ‘estralava’ os dedos do declarante 
e que até hoje tem um problema no dedo em que a M. fazia 
isto; tem um dedo torto por isto (f. 280).

Por fim, não se pode deixar de considerar o compor-
tamento totalmente inadequado dos apelantes, que 
sempre trataram e tratam as crianças que adotaram sem 
qualquer amor ou mesmo compaixão, causando grande 
perplexidade o documento de f. 164/165, no qual é rela-
tado que ameaçam a menor P., já que afirmam sempre 
que também poderá ser “devolvida” se não se comportar 
da maneira como desejam, como se não fosse o bastante, 
para a retaliação psicológica da criança, a devolução do 
seu irmão.

Assim, no caso em análise, não resta dúvida de que 
os suplicados se furtaram ao dever de sustento, guarda 
e educação do filho adotivo, deixando, ademais, de 
cumprir as determinações judiciais, uma vez que lhes foi 
possibilitado deixar a criança temporariamente no abrigo, 
a fim de que a convivência familiar se tornasse melhor, 
mas não se permitiu que o menor fosse abandonado, o 
que realmente ocorreu, já que os apelantes deixaram, 
deliberadamente, de realizar as visitas determinadas, ou, 
quando o faziam, era somente para desrespeitar moral-
mente a criança, o que acabou por ensejar a tomada de 
atitudes por parte do juiz, como a proibição de visitas e 
destituição do poder familiar.

As atitudes dos pais adotivos feriram profunda-
mente o menor, que foi abandonado moral, material e 

emocionalmente. Lembro, nesse passo, que a adoção 
deveria ter gerado traços afetivos, permitindo que o 
menor fosse acolhido no interior de uma família; entre-
tanto, os laços afetivos não foram criados pelos pais, 
que não ostentam as mínimas condições emocionais de 
educar o filho adotivo, razão pela qual, provavelmente, 
deverá o adotado crescer e desenvolver-se em outro 
ambiente, como já foi reconhecido no curso do processo 
pelo MM. Juiz a quo. Aliás, o drama vivido pelo menor 
é de extrema relevância, porque, afinal de contas, foi 
vitima de um ato impensado daqueles que postularam 
sua adoção, restando comprovado, nos autos, o drama 
vivencial que repercutirá para sempre em sua vida.

Sobre o tema em debate, a professora Giselda 
Maria Fernandes Novaes Hironaka preleciona:

A criança não pode ser tratada como coisa só pelo fato de ser 
ela sem experiência ou sem atividade produtiva, sem matu-
ridade espiritual, ou sem autoridade material. A criança, 
apesar de seu estado de extrema e concreta dependência, é 
um ser humano como qualquer outro, é um ser desejante e 
emotivo como qualquer outro, que sente dor diante da cruel-
dade alheia e revolta por não lhe ser concedida a liberdade 
que é capaz de administrar sozinha. E é por ser dotada desse 
desejo e dessa necessidade que a criança, enfim, é dotada de 
dignidade e assim deve ser respeitada (HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes (Coord. coautora). Direito e respon-
sabilidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 18).

Assim, entendo configurado o dano, que restou 
demonstrado através dos laudos psicológicos acostados 
aos autos, além do ato ilícito, na medida em que a respon-
sabilidade familiar não se limita ao dever alimentar, mas, 
também, se estende ao dever de possibilitar um desenvol-
vimento psicossocial saudável em atenção ao princípio da 
dignidade da pessoa humana.

É como preceitua a professora Cláudia Stein Vieira:

Trata-se hoje, não mais de livre autoridade resultante da 
hierarquia familiar, mas de múnus, uma espécie de função 
correspondente a um cargo privado a ser exercido no interesse 
dos filhos, devendo os pais cumprir com obrigações impostas 
pela ordem normativa, sendo esta importante característica 
da responsabilidade civil presente na relação paterno filial 
(VIEIRA, Cláudia Stein. A relação jurídico-afetiva entre pais e 
filhos e os reflexos na responsabilidade civil. In: HIRONAKA, 
Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito e responsabilidade 
(Coord. coautora), Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 492).

Dessa forma, tendo os pais adotivos abandonado 
o menor, devolvendo-o ao abrigo, não tendo demons-
trado um mínimo sequer de esforço no sentido de 
reaproximação, patente o dever de indenizar, já que o 
menor foi privado do convívio não só de seus pais, mas, 
primordialmente, de sua irmã com quem mantém laços 
afetivos, negligenciando os requeridos quanto à criação e 
educação do menor, mormente por terem ciência de que 
a adoção somente fora concedida porque realizada de 
forma a deixar os irmãos juntos.
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afastada. Valor do mandado executivo. Quantia decli-
nada na prova escrita devidamente atualizada.

- Observando-se o prazo prescricional de cinco anos 
previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, novo prazo 
específico para a prescrição da pretensão desenvolvida em 
ação monitória, tendo a demanda sido proposta dentro 
do citado prazo, a pretensão veiculada na demanda não 
se encontra alcançada pela prescrição.

- O valor do mandado executivo há de ser equivalente ao 
valor descrito na prova escrita sem eficácia de título execu-
tivo, incidindo sobre este os critérios legais de correção, 
sob pena de enriquecimento ilícito ao se adotar o valor 
lançado pela parte autora, tido por atualizado, que, no 
entanto, traz cômputo indevido de juros.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.598913-3/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Kátia Lopes 
Ribeiro Simon - Apelado: Colégio São Miguel Arcanjo - 
Relator: DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, à unani-
midade, EM REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2011. - Otávio de 
Abreu Portes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - Trata-se de ação 
monitória proposta pelo Colégio São Miguel Arcanjo 
objetivando a expedição de mandado executivo, no valor 
de R$ 16.291,97, decorrente de títulos de crédito sem 
força executiva.

Adoto o relatório da sentença, acrescentando que o 
pedido foi julgado procedente, para determinar a expe-
dição do mandado executivo, constituindo de pleno direito 
o título executivo judicial no valor de R$ 16.291,97, 
devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do 
ajuizamento da demanda e acrescido de juros de mora 
de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, foi a ré conde-
nada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 
fixados em 10% sobre o valor do débito, suspensa a exigi-
bilidade da cobrança por estar a parte amparada pelas 
benesses da justiça gratuita.

Inconformado, recorre a apelante, alegando, preli-
minarmente, nulidade da citação por hora certa. Quanto 
ao mérito, aduz que as razões lançadas nos embargos 
monitórios merecem ser apreciadas, especificamente a 
alegada ocorrência da prescrição da pretensão, aduzindo 
que o prazo a ser observado seria o de três anos. Por fim, 
aduz que o valor do mandado executivo haveria de ser de 

Ação monitória - Preliminar - Citação por hora 
certa - Possibilidade - Ocultação da parte ré - 

Validade - Prazo prescricional da ação - Art. 206, 
§ 5º, I, do Código Civil - Cinco anos - 

Não ocorrência - Atualização do débito - 
Juros de mora - Termo inicial - Citação - 

Retificação da sentença

Ementa: Monitória. Prescrição quinquenal. Art. 206, 
§ 5º, I, CC/2002. Demanda proposta dentro do 
prazo. Pretensão regularmente desenvolvida. Prescrição 

Sobre a responsabilidade dos pais em face dos 
filhos, a lição da Professora Taisa Maria Macena de Lima:

Em muitas situações, contudo, a negligência de que trata o 
art. 186 do Código Civil de 2002 pode estar presente. Nesses 
casos e somente neste, é defensável o dever dos pais de inde-
nizar o filho por dano pessoal ou material [...]. A título de 
exemplo, no entanto, podem ser destacadas algumas delas: 
[...] Situação 3. Ocorrendo a separação dos pais, a um deles 
é conferido o dever de guarda e ao outro o dever de visita e 
pagamento de pensão alimentícia. Este último paga regular-
mente a verba alimentar, mas falha relativamente ao dever 
de visita, deixando de prestar assistência moral e de exercer 
o dever de fiscalização relativamente às decisões do outro 
genitor quanto à educação e à formação escolar da criança 
ou pensão alimentícia, deixando o filho enfrentar dificuldades 
financeiras desnecessariamente. O prejuízo ainda é maior [...] 
Situação 6. Não raro, nas separações, os pais se envolvem 
em situações de grande litigiosidade e transferem aos filhos as 
mágoas e os rancores cultivados em relação ao ex-parceiro. 
Os danos morais sabem-se podem ser tão ou mais graves do 
que os danos materiais (CAHALI, Yussef Said. Código Civil. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices. 6 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 498).

Dessa feita, a meu ver, patente o ato ilícito perpe-
trado pelos apelantes, que causou profunda dor moral 
ao adolescente, acarretando-lhe abalo psicológico, que, 
certamente, não será apagado de sua vida, devendo, por 
isso, prevalecer a sentença em todos os seus termos, por 
se mostrar devida, não somente a indenização por danos 
morais, mas, também, por danos materiais, na forma de 
alimentos, como meio de propiciar o tratamento psicoló-
gico necessário ao desenvolvimento sadio do adolescente 
e sugerido por todos os profissionais que se manifestaram 
nos autos (f. 321/322).

Mediante tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, pelos apelantes, nos termos do 
art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES VIEIRA DE BRITO e ELPÍDIO DONIZETTI.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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afeta à prescrição, que, no caso, independentemente da 
revelia, foi apreciada e será reanalisada neste recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar.
Mérito.
Quanto ao mais, é de se analisar a verificação da 

ocorrência ou não da prescrição da pretensão.
O Código Civil de 2002 trouxe regramento para a 

questão específica, estabelecendo o prazo prescricional 
da presente pretensão em cinco anos.

É o que se verifica do art. 206, § 5º, inciso I, 
in verbis:

Art. 206. Prescreve: [...]
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 
instrumento público ou particular; [...].

Sobre a observância do prazo quinquenal, a partir da 
entrada em vigor do CC/2002, colhe-se a jurisprudência:

Agravo regimental no recurso especial. Cheque prescrito. 
Ação monitória. Prazo de cinco anos para o ajuizamento. Art. 
206, § 5º, I, do Código Civil. 1. - O cheque prescrito serve 
como documento para instruir a ação monitória, mesmo 
vencido o prazo para a propositura da ação de enriqueci-
mento, pois não deixa de ser um documento representativo 
da relação negocial havida entre as partes. 2. A ação moni-
tória fundada em cheque prescrito está subordinada ao prazo 
prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o art. 206, § 5º, 
I, do Código Civil. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg 
no REsp 1011556/MT - Relator: Ministro João Otávio de 
Noronha - Quarta Turma - DJe de 27.05.2010).

Civil e processual civil. Cheque prescrito. Ação monitória. 
Prazo prescricional. - A ação monitória fundada em cheque 
prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Recurso 
especial improvido (REsp 1038104/SP - Relator: Ministro 
Sidnei Beneti - Terceira Turma - DJe de 18.06.2009).

Esse o entendimento deste Relator, em caso análogo:

Apelação cível. Ação monitória. Cheque. Prescrição. 
Alegação afastada. Possibilidade de manejo da demanda. 
Desnecessidade de demonstração da causa debendi. Ré. 
Ônus de provar que o valor não é devido. Ausência de 
provas. Art. 333, II, do CPC. 1) Entende-se ser o cheque 
prescrito documento apto para o manejo do mandado injun-
tivo, ressaltando-se que exatamente em razão de estar o 
título prescrito é que este atende aos requisitos da monitória, 
servindo à instrução do pedido. 2) Considerando a pres-
crição para as ações pessoais, de vinte anos pelo Código 
Civil vigente à época do vencimento do cheque, e de 5 (cinco) 
anos, pelo atual CC, em ações de igual natureza da dedu-
zida nesta demanda, ainda assim permaneceria a possibili-
dade do manejo da demanda, porquanto não ultrapassado 
referido termo. 3) Os cheques prescritos são documentos 
hábeis a instruir ação monitória, não sendo o credor obri-
gado a expor, nem, muito menos, provar a causa debendi, 
cabendo ao devedor, se o desejar, demonstrar que o valor 
inscrito nos títulos não é devido, nos termos do art. 333, II, 
do CPC (TJMG - Ap. Cível nº 1.0024.03.129949-8/001 - 
Relator: Des. Otávio Portes - DJ de 09.05.2008).

R$ 10.200,00 com as correções aplicadas na sentença, e 
não no valor de R$ 16.291,97.

Contrarrazões, às f. 85/92, pugnando, em resumo, 
pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porque presentes seus pressu-
postos de admissibilidade.

Preliminar - nulidade de citação.
Aduz a parte apelante que a citação por hora certa 

realizada nos autos se revela nula, pelo que não haveria 
que se falar em revelia, merecendo, portanto, ser deba-
tida a questão agitada nos embargos monitórios, especi-
ficamente a prescrição suscitada.

A preliminar não prospera.
A bem confeccionada certidão de f. 44 não deixa 

margem de dúvida sobre a regularidade da citação por 
hora certa realizada.

Não consta, em momento algum, da certidão que 
a oficiala tenha declarado que a ré não residia no ende-
reço da diligência como alega a apelante.

Ao contrário, foi confirmado que a requerida reside 
no endereço da diligência, tendo a irmã da demandada 
atestado referido fato, apenas informando que no horário 
semanal e diurno não seria localizada a requerida em sua 
residência por laborar a referida durante todo dia.

Assim, a oficiala, tendo comparecido por quatro 
vezes no endereço e não localizando a requerida, marcou 
hora certa para sua citação, em dia descrito pela irmã da 
requerida como sendo de sua fácil localização.

E, novamente, não logrando êxito, correta foi a 
citação realizada na pessoa da irmã da requerida, em 
razão de estar a parte ré se ocultando do recebimento da 
ordem, visto que tinha ciência do dia e hora em que o ato 
seria realizado.

Insta asseverar, ainda, que as justificativas da 
oficiala acerca da não realização da diligência no período 
noturno, por razões de segurança, são plausíveis e foram 
devidamente justificadas, sem qualquer impugnação da 
parte ré.

Mais a mais, a certidão de f. 45 é clara ao destacar 
que a citação cumpriu seu múnus, que é o de cienti-
ficar a parte sobre a demanda, visto que informa que a 
demandada, em reprovável atitude, ligou para a oficiala, 
desacatando-a, mas dando ciência do ato realizado na 
pessoa de sua irmã.

Assim, correta a citação por hora certa realizada.
Não fosse por isso, no presente caso, a despeito 

da alegada nulidade da citação, a pretensão da parte 
apelante é que, com seu acolhimento, seja analisada a 
prescrição suscitada, o que, no entanto, independente-
mente do reconhecimento ou não da revelia, restou apre-
ciado em primeiro grau e será reanalisado neste recurso.

Assim, o acolhimento da alegada nulidade da 
citação não traria nenhum resultado prático para 
a demanda.

Repita-se, a nulidade da citação aventada é preten-
dida como forma de propiciar a análise da questão 
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no Ag 979066/RJ - Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior - 
Quarta Turma - DJe de 19.08.2010).

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Óbice da Súmula 
83/STJ, aplicável também às hipóteses em que o apelo tem 
fulcro na alínea a. Ação monitória. Cheque prescrito. Juros de 
mora. Termo inicial. Citação. Acórdão estadual em harmonia 
com o entendimento desta Corte Superior. Recurso impro-
vido (AgRg no Ag 1276521/MG - Relator: Ministro Massami 
Uyeda - Terceira Turma - DJe de 25.06.2010).

Agravo regimental. Recurso especial. Ação monitória. Cheque 
prescrito. Juros moratórios. Termo inicial. Decisão agravada 
mantida. Provimento. I - Os juros moratórios, na ação moni-
tória, contam-se a partir da citação. II - A agravante não 
trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão 
do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 
Agravo improvido (AgRg no REsp 1040815/GO - Relator: 
Ministro Sidnei Beneti - Terceira Turma - DJe de 10.06.2009).

Assim, a sentença merece ser parcialmente refor-
mada, para constituir o mandado inicial em título 
executivo, no valor de R$ 10.200,00, devidamente corri-
gido monetariamente pelos índices da CGJ, desde o 
vencimento do débito, acrescido de juros de mora de 1% 
ao mês a contar da citação.

Com tais considerações, dou parcial provimento ao 
recurso, nos termos acima declinados.

Mantenho os ônus sucumbenciais.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - De 
acordo com o Relator.

Súmula - REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

E, realizando a referida contagem, tem-se que a 
pretensão somente estaria prescrita no presente ano de 
2011 e tendo a ação sido proposta no ano de 2009, a 
referida não veicula pretensão prescrita, sendo acertada 
a sentença recorrida, nesse particular.

Mais a mais, é de se debater a alegação 
da parte apelante acerca do valor convertido em 
mandado executivo.

Pois bem, infere-se dos autos que o cheque pres-
crito que ampara a pretensão ostenta a quantia de R$ 
10.200,00.

Contudo, quando da sentença, o título executivo 
judicial foi estabelecido na quantia de R$ 16.291,97, 
valor este apresentado pelo autor, quando de sua inicial, 
como sendo o quantum atualizado do débito.

Ora, da simples análise da questão, entendo que 
o valor a ser convertido em mandado executivo é aquele 
nominal existente na prova escrita, e não a quantia apre-
sentada pela parte autora como sendo o valor atualizado 
do débito.

Isso porque, na atualização do valor extraído da 
prova escrita, a parte autora, além de computar correção 
monetária, computou juros de mora, contudo, desde o 
vencimento do débito.

No entanto, os juros, no caso, somente merecem 
ser computados da citação, o que impede que o valor 
apontado pela parte autora fosse considerado como o 
montante devido.

In casu, repita-se, o valor do mandado executivo 
deve se dar de acordo com o valor extraído da prova 
escrita, ou seja, R$ 10.200,00, sendo esta quantia corri-
gida monetariamente, pelos índices da CGJ, desde o 
vencimento do débito, acrescido de juros de mora de 1% 
ao mês, estes, entretanto, computados desde a citação.

A título elucidativo, sobre a correção monetária, é 
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Ação monitória. Título de renda fixa. Correção monetária. 
Art. 535 do Código de Processo Civil. Precedentes da Corte. 
1. Não há falar em omissão do acórdão quando o tema 
objeto do especial foi amplamente examinado e não há 
empeço a que transite sem o óbice do prequestionamento. 
2. Já está assentada a jurisprudência da Corte ‘no sentido 
da aplicação ampla da correção monetária, que importa, 
apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela 
inflação, de sorte que, não obstante a perda da executividade 
da nota promissória em face da prescrição, é possível a inci-
dência da atualização não somente a partir do ajuizamento 
da ação ordinária, mas desde o vencimento do débito, sob 
pena de enriquecimento sem causa do inadimplente (REsp n° 
430.080/MT - Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior - DJ 
de 09.12.02).

E sobre os juros de mora:

Processual civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. 
Recurso especial. Prequestionamento. Ausência. Súmula 
nº 211-STJ. Ação monitória. Cheque prescrito. Juros mora-
tórios. Contam-se a partir da citação. Desprovimento (AgRg 

Policial civil - Auxílio-fardamento - Lei Estadual 
nº 16.076/2006 - Agente que responde a ações 
criminais - Afastamento das funções em caráter 

preventivo - Conveniência da Administração 
Pública - Suspensão do pagamento do abono 

- Ausência de justificativa - Redução da 
remuneração - Ilegalidade - Ofensa aos princípios 
da presunção de inocência e da irredutibilidade de 

vencimentos - Recurso provido

Ementa: Apelação cível. Cobrança. Policial civil. 
Suspensão preventiva das funções. Auxílio-fardamento. 
Cabimento. Presunção de inocência. Irredutibilidade 
de vencimentos. Lei Estadual nº 16.076, de 2006. 
Observância. Necessidade. Sentença reformada.
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- Em atenção aos princípios constitucionais da presunção 
de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos, bem 
como à Lei Estadual nº 16.076, de 2006, é devido o 
‘’auxílio-fardamento’’ ao policial civil, ainda que tenha 
sido afastado preventivamente do exercício das funções, 
com fulcro no já declarado inconstitucional art. 51 da Lei 
Estadual nº 15.301, de 2004.

Sentença reformada.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.09.588465-6/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Márcio Henrique 
dos Reis - Apelado: Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. WASHINGTON FERREIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Wander Marotta, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011. - 
Washington Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WASHINGTON FERREIRA - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto contra a sentença de 
f. 68/72, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª 
Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de 
Belo Horizonte, que, na ação de cobrança proposta por 
Márcio Henrique dos Reis em desfavor do Estado de 
Minas Gerais, julgou improcedente o pedido inicial, sob 
o fundamento de que o autor está suspenso do exercício 
das funções desde julho de 2007 e, por via de consequ-
ência, torna-se indevido o pagamento do auxílio-farda-
mento na forma pretendida.

O autor foi condenado a suportar os honorários 
advocatícios de sucumbência, suspensa, porém, a exigi-
bilidade da verba nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060, 
de 1950.

Nas razões de f. 73/90, Márcio Henrique dos 
Reis afirma que o não pagamento da gratificação do 
abono-fardamento, por se encontrar suspenso preventiva-
mente das funções, choca-se com o entendimento majori-
tário do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Sustenta, 
também, que é inocente até que ocorra o trânsito em 
julgado das decisões nas ações penais. Aduz que a irre-
dutibilidade dos vencimentos é princípio constitucional a 
ser observado de forma absoluta.

Não foram apresentadas as contrarrazões.
Não se verifica interesse público que justifique a 

intervenção da douta Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissão, conheço 
do recurso.

Sem preliminares, passo, desde logo, ao mérito.
Mérito.
Segundo consta, Márcio Henrique dos Réis, agente 

da Polícia Civil de Minas Gerais, propôs ação ordinária 
de cobrança em desfavor do Estado de Minas Gerais, 
pretendendo obter a condenação deste ao pagamento 
de verba correspondente ao “auxílio-fardamento” do ano 
de 2009, mais as parcelas vencidas a tal título no curso 
do feito.

O autor afirma, para tanto, que responde por 
acusações nos autos dos Processos Criminais nos 
0701.04.082425-5, 0701.05.106278-7, 0701.05.
133101-8 e 0701.06.151490-0, todos na Comarca de 
Uberaba, inexistindo, porém, condenação por decisão 
já transitada em julgado. Esclarece que, desde junho de 
2006, foi suspenso das funções por força do disposto “no 
art. 51, § 1º, da Lei nº 15.031, de 2004” (f. 03). Ressalta 
que, apesar do afastamento, recebeu o “auxílio-farda-
mento” dos anos de 2007 e 2008. Aduz, ao final, que, 
no ano de 2009, não lhe foi paga dita verba em flagrante 
ofensa ao princípio constitucional da presunção de 
inocência e à garantia constitucional da irredutibilidade 
dos vencimentos.

A MM. Juíza singular, como já exposto, julgou 
improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que o 
autor está suspenso do exercício das funções desde julho 
de 2007 e, por via de consequência, torna-se indevido o 
pagamento do auxílio-fardamento na forma pretendida.

A par dessas colocações e dos limites das razões 
recursais, tenho que a controvérsia recursal gira em torno 
do direito do autor ao “auxílio-fardamento” relativo ao 
ano de 2009 e, ainda, às parcelas dos anos subsequentes 
que vençam no curso do feito.

Antes de enfrentá-la, torna-se imprescindível 
analisar as previsões legais acerca da verba rogada pelo 
policial civil Márcio Henrique dos Reis. Senão, vejamos.

O “auxílio-fardamento” encontra previsão no 
art. 32 da Lei Delegada Estadual nº 37, de 13 de janeiro 
de 1989, que reestruturou a remuneração do pessoal da 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Trata-se de verba indenizatória, incluída na remune-
ração e devida aos militares do Estado de Minas Gerais, 
como ressarcimento das despesas na aquisição de farda-
mento necessário ao desempenho das funções. É o que 
se conclui da leitura dos arts. 1º, 3º e 32, todos da Lei 
Delegada Estadual nº 37, de 1989.

Posteriormente, com a edição da Lei Estadual 
nº 16.076, de 26 de abril de 2006, o art. 32 da Lei 
Delegada Estadual nº 37, de 1989, sofreu alteração 
em sua redação. Além disso, estendeu-se o direito ao 
“auxílio-fardamento” aos servidores em atividades inte-
grantes do Quadro Específico de Provimento Efetivo 
da Polícia Civil; da carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário, instituída pela Lei Estadual nº 14.695, de 
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30 de julho de 2003; da carreira de cargos de Agentes 
de Segurança Penitenciário, de que trata o art. 6º da Lei 
Estadual nº 13.720, de 27 de setembro de 2000; da 
carreira de Agente de Segurança Socieducativo, instituída 
pela Lei Estadual nº 15.302, de 10 de agosto de 2004; 
dos contratados temporários a que alude o art. 3º.

A seguir, a íntegra dos arts. 1º e 2º, ambos da Lei 
Estadual nº 16.076, de 2006:

Art. 1º O caput e o § 1º do art. 32 da Lei Delegada 
nº 37, de 13 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a 
seguinte redação:
‘Art. 32. Aos militares do Estado da ativa será assegurado 
pelo Estado, a título de indenização para aquisição de farda-
mento necessário ao desempenho de suas funções, o valor 
correspondente a 40% (quarenta por cento) da remuneração 
básica do Soldado de 1ª Classe, a ser paga anualmente no 
mês de abril.
§ 1º O aluno de curso de formação receberá a indenização 
de que trata o caput deste artigo no mês de sua inclusão [...]’.
Art. 2º O benefício previsto no art. 32 da Lei Delegada nº 37, 
de 1989, com a redação dada por esta Lei, estende-se, 
na forma de regulamento, observados o mesmo valor e as 
mesmas datas, aos servidores em atividade integrantes:
I - do Quadro Específico de Provimento Efetivo da Polícia Civil;
II - da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, insti-
tuída pela Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003;
III - da classe de cargos de Agente de Segurança Penitenciário, 
de que trata o art. 6º da Lei nº 13.720, de 27 de setembro 
de 2000;
IV - da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, insti-
tuída pela Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004.

Como se nota, o “abono” ou “auxílio-fardamento” 
corresponde a 40% (quarenta por cento) da remuneração 
básica do Soldado de 1ª Classe e é verba paga anual-
mente, no mês de abril, a todos que a ela façam jus, 
segundo a legislação de regência.

No caso em apreço, considerando os elementos 
carreados aos autos, notadamente a documentação de 
f. 17/21, 37 e 38, resta incontroverso que o autor é poli-
cial civil de Minas Gerais; que está sendo acusado em 
ações penais, com trâmite na Comarca de Uberaba; 
encontra-se afastado do serviço preventivamente desde 
junho de 2006; e recebeu “abono-fardamento” em abril 
de 2007 e abril de 2008, não mais percebendo a verba 
no ano de 2009.

Indiscutível, por outro lado, o direito ao 
“auxílio-fardamento” na condição de policial civil, tudo 
em conformidade com a Lei Estadual nº 16.076, de 
2006, em especial com o art. 2º, I, desta. Aliás, a verba 
chegou a ser paga depois da suspensão preventiva, 
conforme demonstrativos às f. 17/18.

Nesse contexto, a supressão da verba a partir de 
2009 não encontra qualquer justificativa. Ainda que 
suspenso em caráter preventivo das funções, o autor 
continuou recebendo o “auxílio-fardamento” previsto em 
lei estadual. Esse é o primeiro fundamento para prover 
o recurso.

Um segundo aspecto que conduz ao acolhimento 
do pleito inicial está na suspensão das funções.

Na verdade, o afastamento do autor preventiva-
mente deu-se com base no art. 51, § 1º, da Lei Estadual 
nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, diploma esse que 
instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa 
Social do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

O art. 51, caput e parágrafos, exterioriza as 
seguintes regras:

Art. 51. Ao servidor da Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais aplicar-se-á imediatamente a medida de suspensão 
preventiva prevista no inciso VII do art. 20 da Lei n° 5.406, 
de 16 de dezembro de 1969, assim que for recebida pelo 
Poder Judiciário a denúncia decorrente da prática dos 
seguintes ilícitos:
I - crime hediondo, tortura, tráfico de entorpecentes e drogas 
afins e terrorismo;
II - crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocul-
tação de bens, direitos e valores;
III - extorsão ou corrupção passiva ou ativa.
§ 1º A suspensão preventiva prevista no caput deste artigo 
perdurará durante a sindicância administrativa e o respectivo 
processo administrativo.
§ 2º Ao servidor suspenso preventivamente aplicar-se-ão as 
seguintes medidas:
I - recolhimento da arma de propriedade do Estado;
II - recolhimento da identidade policial.
§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judici-
ária competente notificará imediatamente a autoridade admi-
nistrativa a que o servidor se encontra subordinado sobre o 
recebimento de denúncia-crime contra o servidor.

Ocorre que a suspensão preventiva, em si, não 
encontra respaldo, o que, dentro dos estreitos limites da 
lide, reforça a tese de ausência de amparo ao ato que, na 
hipótese, suprimiu o pagamento do “auxílio-fardamento” 
ao autor.

Isso porque, no julgamento do mérito da ADI 
nº 3288/MG, na data de 13 de outubro de 2010, o 
colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitu-
cional o art. 51 da Lei Estadual nº 15.301, de 2004. 
Confira-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 51 da Lei 15.301, 
de 10 de agosto de 2004, do Estado de Minas Gerais. 
Aplicação imediata de suspensão preventiva a servidor da 
Polícia Civil, assim que recebida denúncia pela prática de 
determinados crimes. Violação às garantias constitucio-
nais do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF).  - 1. A Associação 
dos Delegados de Polícia do Brasil tem legitimidade para a 
propositura da ação direta, pois constitui entidade de classe 
de âmbito nacional, congregadora de ‘todos os delegados de 
polícia de carreira do País, para defesa de suas prerrogativas, 
direitos e interesses’ (inciso IX do art. 103 da Constituição 
Federal). Presença do requisito da pertinência temática entre 
as finalidades da agremiação e o objeto da causa. - 2. As 
regras da Lei 5.406/1969 e do art. 51 da Lei 15.301/2004, 
ambas do Estado de Minas Gerais, não integram um único 
sistema normativo ou um mesmo núcleo deôntico. Daí não ser 
inócua a declaração de inconstitucionalidade do art. 51 da 
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Lei 15.301/2004. Preliminar de inépcia da inicial afastada. 
- 3. O Poder Legislativo detém a competência de emendar 
todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa 
reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 48 da CF). Tal 
competência do Poder Legislativo conhece, porém, duas limi-
tações: a) a impossibilidade de o Parlamento veicular matéria 
estranha à versada no projeto de lei (requisito de pertinência 
temática); b) a impossibilidade de as emendas parlamentares 
aos projetos de lei de iniciativa do Executivo, ressalvado o 
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 166, implicarem aumento de 
despesa pública (inciso I do art. 63 da CF). Hipóteses que 
não se fazem presentes no caso dos autos. Vício de incons-
titucionalidade formal inexistente. - 4. A suspensão preven-
tiva dos membros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 
está a se revelar como consequência automática do recebi-
mento da denúncia pelo Poder Judiciário. Automaticidade 
que viola as garantias constitucionais do devido processo 
legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIV e LV 
do art. 5º). Existência de outra lei estadual que adota idên-
tica medida cautelar administrativa, admitindo a suspensão 
pelo prazo máximo de noventa dias, no curso de um processo 
administrativo específico, garantidos o contraditório e a 
ampla defesa. 5. Ação direta que se julga procedente (STF - 
Tribunal Pleno - ADI 3288/MG - Relator: Min. Ayres Britto - j. 
em 13.10.2010).

Se não bastasse, o art. 51, em interpretação 
conjunta com as previsões legais acerca do “auxílio-farda-
mento”, já não servia de respaldo à exclusão dessa verba. 
Entendimento contrário representaria afronta aos princí-
pios constitucionais da presunção de inocência e da irre-
dutibilidade dos vencimentos, estampados nos arts. 5º, 
LVII, e 37, XV, ambos da Constituição da República de 
1988, o que é inaceitável.

De fato. Não é a natureza jurídica da verba que 
define, a meu ver, o direito de o servidor continuar a 
receber a verba nos casos excepcionais como o narrado 
nos autos.

É essencial considerar que o autor foi afastado, de 
modo preventivo, do exercício das funções de Policial 
Civil, por conveniência da Administração Pública. Certo 
que integrou e continua integrando a Polícia Civil de 
Minas Gerais.

Assim, não pode ser imposta a ele a supressão 
da verba, tão somente pelo fato de o Estado de Minas 
Gerais ter considerado indispensável o seu afasta-
mento preventivo.

A propósito, trago à colação julgado da 7ª Câmara 
Cível deste egrégio Tribunal de Justiça:

Servidor policial civil. Processo criminal sem sentença transi-
tada em julgado. Direito ao abono-fardamento. - O art. 79 
do Estatuto dos Servidores do Estado de Minas Gerais não foi 
recepcionado pela Constituição de 1988. - É devido a poli-
cial (civil ou militar) que responda a processo criminal o deno-
minado abono-fardamento, sob pena de violação ao prin-
cípio da irredutibilidade e presunção de inocência, ressal-
tando-se que o servidor, apesar de suspenso (ou seja, afas-
tado temporariamente), não passou para a inatividade ou 
reforma, sendo-lhe devida, por isso, a verba questionada, 
que só pode ser retirada com o definitivo afastamento (TJMG 

- 7ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0024.09.588641-
2/001 - Relator: Des. Wander Marotta - j. em 24.08.2010).

Na mesma linha, oportuno citar o voto proferido 
pelo eminente Des. Bitencourt Marcondes no julgamento 
do Agravo nº 1.0024.09.588467-2/002, sob a relatoria 
da eminente Des.ª Teresa Cristina da Cunha Peixoto:

[...] Sem adentrar a questão acerca da natureza jurídica 
do benefício denominado ‘auxílio-fardamento’, fato é que 
o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica 
no sentido da ilegalidade da redução da remuneração em 
caso de afastamento por conveniência da Administração, 
por ofensa aos princípios constitucionais da presunção da 
inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
Isso porque não se nega o direito de a Administração 
cautelarmente afastar o servidor quando do recebimento 
da denúncia, mas a redução ou supressão da remune-
ração implica penalização antes da condenação, o que 
ofende o princípio da inocência (TJMG - 8ª Câmara Cível 
- Agravo nº 1.0024.09.588467-2/002 em Apelação Cível 
nº 1.0024.09.588467-2/001 - Relatora: Des.ª Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto - j. em 03.03.2011 - Decisão: 
Negaram provimento, por maioria).

Enfim, com esse terceiro e último fundamento, 
não há como negar a pretensão inicial relacionada ao 
“auxílio-fardamento”.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e, refor-
mando a sentença, julgo procedente o pedido e condeno 
o Estado de Minas Gerais a pagar a Márcio Henrique 
dos Reis o valor devido a título de “abono/auxílio-farda-
mento”, relativo ao ano de 2009 e os posteriores que se 
venceram após a propositura da ação.

O montante deverá ser corrigido monetariamente, 
desde a data em que a verba deveria ter sido paga, e acres-
cido de juros de mora - estes, desde a citação (art. 219 
do CPC) -, observada a nova redação do art. 1º-F da Lei 
nº 9.494, de 1997, dada pela Lei nº 11.960, de 2009, 
vigente ao tempo do ajuizamento (03.07.2009 - f. 02-v.).

Custas processuais e recursais, pelo Estado de 
Minas Gerais, isento, porém, nos termos do art. 10 da Lei 
Estadual nº 14.939, de 2003.

Inverto a condenação ao pagamento dos honorá-
rios advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES WANDER MAROTTA e BELIZÁRIO 
DE LACERDA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
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Mandado de segurança - Liminar - Indeferimento 
- Farmácia de manipulação - Restrições previstas 
na Lei 11.951/09 - Captação e intermediação de 
receitas para manipulação de medicamentos - 

Vedação legal - Ausência de direito líquido e certo 
e verossimilhança da impetrante

Ementa: Agravo de instrumento. Mandado de segurança. 
Farmácia de manipulação. Restrições previstas na Lei 
11.951/09. Ausência de verossimilhança das alegações 
do impetrante. Indeferimento da liminar.

- Inexistem em nosso ordenamento direitos absolutos, 
sendo inolvidável que a Constituição Federal, ao prever a 
liberdade de iniciativa e o livre exercício profissional, não 
afastou a possibilidade de que o Poder Público elaborasse 
eventuais restrições e editasse as respectivas normas regu-
ladoras de tal direito individual.

Ausência de verossimilhança das alegações do impetrante. 
Indeferimento da medida liminar. Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.09.
647790-6/002 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Farmácia Queiroz Guaxupé Ltda. - Agravado: Estado de 
Minas Gerais - Autoridade coatora: Superintendente de 
Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais - Relatora: 
DES.ª HELOÍSA COMBAT

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Almeida Melo, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2011. - Heloísa 
Combat - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Trata-se de agravo de 
instrumento interposto por Farmácia Queiroz Guaxupé 
Ltda. contra a r. decisão da MM. Juíza, que, nos autos do 
mandado de segurança preventivo, indeferiu o pedido de 
impedimento de aplicação de sanção à agravante pela 
autoridade coatora.

A agravante assevera que a proibição de atividade 
de captação e intermediação de receitas, determinada 
pela Lei 11.951/2009, é violação direta aos princípios 
sagrados do texto constitucional.

Requer a reforma da decisão agravada, conce-
dendo o efeito suspensivo ativo, a fim de que a auto-
ridade coatora se abstenha de efetuar qualquer sanção 
à agravante.

Passo a decidir.
O presente julgamento deve-se ater à presença ou 

não dos requisitos ensejadores da concessão de liminar 
em mandado de segurança, previstos no art. 7º, III, da 
Lei 12.016/09, quais sejam: relevância do fundamento e 
perigo de ineficácia da segurança, caso concedida defi-
nitivamente. Ausente qualquer um dos requisitos, não se 
dará a liminar em mandado de segurança.

Assim, nesta fase de cognição sumaríssima de 
agravo de instrumento, cabe aqui somente discutir se o 
direito líquido e certo da recorrente pode ser aferido de 
plano, nos moldes exigidos pela lei, para que seja possível 
a concessão da liminar requerida.

Pretende a impetrante que a autoridade impetrada 
se abstenha de autuar, interditar ou cassar sua autori-
zação de funcionamento como farmácia de manipulação, 
com base na Portaria 344/98 e na Lei 11.951/09.

Para tanto, afirma que os atos normativos são 
abusivos e criam restrições indevidas à livre iniciativa.

Data venia, não vislumbro motivos para alterar a 
decisão vergastada.

Embora houvesse discussão acerca da legalidade 
de restrições estabelecidas exclusivamente com base nas 
resoluções da Anvisa, sem o correspondente respaldo 
legal, qualquer polêmica a respeito do assunto foi afas-
tada com o advento da Lei 11.951/09.

O mencionado diploma legal alterou a Lei 
5.991/73, incorporando à legislação a vedação “à 
captação de receitas contendo prescrições magistrais e 
oficinais em drogarias, ervanarias e postos de medica-
mentos, ainda que em filiais da mesma empresa, bem 
como a intermediação entre empresas”, que anterior-
mente era prevista apenas em resoluções da Anvisa.

Portanto, com o advento da Lei 11.951/09, 
sepultou-se a controvérsia acerca de eventual extrapo-
lação do poder regulamentar por parte da Anvisa, já que 
as vedações outrora constantes apenas em resoluções 
passaram a contar com respaldo legal.

Lado outro, não vejo como afastar, precocemente, 
a incidência da legislação em vigor, atinente à saúde 
pública, pela simples alegação da impetrante de que as 
restrições normativas afrontam a regra constitucional da 
livre iniciativa e livre exercício profissional.

A edição de normas restritivas, bem como a fisca-
lização de estabelecimentos comerciais, são inerentes ao 
exercício do poder de polícia da Administração Pública.

A fiscalização sanitária e a elaboração de normas 
regulamentares da atividade de farmácias, drogarias e 
congêneres, por sua vez, recebem tratamento mais rígido 
do legislador e do administrador, em virtude do expres-
sivo interesse público que evidenciam, já que a matéria 
em questão envolve diretamente a saúde pública.

Ademais, milita em favor das normas uma presunção 
de validade e legitimidade, o que, por si só, é capaz de 
afastar a verossimilhança das alegações da impetrante 
para fins de concessão da medida liminar pretendida.
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Em casos semelhantes, tem-se posicionado 
este Tribunal:

Ementa: Agravo de instrumento. Mandado de segu-
rança preventivo. Normas regulamentares da Anvisa. Lei 
11.951/09. Poder de polícia sanitária. Decisão mantida. 
Recurso improvido. - Impõe-se aduzir que a concessão de 
medida liminar, em mandado de segurança, depende da 
presença de requisitos específicos, quais sejam: aparência 
do bom direito e do perigo de ineficácia do provimento judi-
cial, sendo que, in casu, ausente a aparência do direito. Não 
há falar em afastamento de aplicação de norma regulamen-
tadora da atividade laborativa da impetrante, quando verifi-
cado que a mesma fora editada em observância à compe-
tência atribuída ao órgão regulador (Agravo de Instrumento 
Cível n° 1.0024.10.115336-9/001 - Relator: Des. Vieira de 
Brito).

Ementa: Agravo de instrumento. Mandado de segurança. 
Captação e intermediação de receitas magistrais e oficinais 
por farmácias de manipulação. Vedação. Inteligência dos 
§§ 1º e 2º do art. 36 da Lei nº 5.991/73, acrescidos pela 
Lei nº 11.951/2009. Suposto vício de inconstitucionalidade. 
Relevância da fundamentação. Ausência. 1. A concessão 
de medida liminar em mandado de segurança depende da 
presença simultânea dos requisitos específicos da aparência 
do bom direito e do perigo de ineficácia do provimento judi-
cial, caso concedido apenas ao final. 2. Hipótese em que 
o dispositivo inquinado do vício supremo objetiva o controle 
sanitário do processo de produção, aquisição, manipulação e 
estocagem da matéria-prima, de responsabilidade da própria 
farmácia de manipulação, o que não sucederia caso auto-
rizada a captação e intermediação de receitas magistrais 
(Agravo de Instrumento Cível n° 1.0024.09.647791-4/001 
- Relator: Des. Mauro Soares de Freitas).

Embora tenha observado as razões apontadas pela 
agravante, vislumbro, no exame dos autos, que não há 
possibilidade de ser ineficaz a sentença que vier a ser 
proferida pela MM. Juíza a quo, considerando o célere 
rito da ação mandamental.

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo inalterada a bem lançada decisão de 
primeiro grau.

Custas, na forma da lei.

DES. ALMEIDA MELO - De acordo.

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Sr. Presidente, 
peço vista.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO PELA RELATORA 
E PELO 1º VOGAL. PEDIU VISTA O 2º VOGAL.

Notas taquigráficas

DES. ALMEIDA MELO (Presidente) - O julgamento 
deste feito foi adiado na sessão do dia 29.09.2011, a 
pedido do 2º Vogal, após votarem a Relatora e este 1º 
Vogal, não provendo o recurso.

Com a palavra o Desembargador Dárcio 
Lopardi Mendes.

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto contra decisão de 
f. 402/404-TJ, proferida pela MM. Juíza da 7ª Vara 
da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo 
Horizonte, que, nos autos do “mandado de segu-
rança preventivo” impetrado pela Farmácia Queiroz de 
Guaxupé Ltda. em face de ato do Superintendente de 
Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, indeferiu 
a medida liminar pleiteada, de que a autoridade coatora 
se abstenha de aplicar sanção à agravante em razão da 
prática de intermediação de receitas entre suas filiais.

Em seu voto, a Desembargadora Heloísa Combat 
nega provimento ao agravo de instrumento, sob o funda-
mento de que não foi possível vislumbrar motivos para 
alterar a decisão vergastada, pois que, com o advento da 
Lei Federal nº 11.951/09, que alterou a Lei nº 5.991/73, 
incorporou-se à legislação a vedação “à captação de 
receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em 
drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, ainda 
que em filiais da mesma empresa, bem como a interme-
diação entre empresas”.

Acompanho o judicioso voto. Entretanto, peço vênia 
a Sua Excelência para tecer alguns comentários acerca 
da matéria.

O mandado de segurança, seja ele na forma repres-
siva ou preventiva, é cabível para a proteção de direito 
líquido e certo, não protegido por habeas corpus nem 
por habeas data, em sendo o responsável pelo abuso 
de poder ou ilegalidade autoridade pública, ou agente 
de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder 
Público, nos termos do art. 5º, LXIX, da CR/88.

Constitui requisito de admissibilidade do mandado 
de segurança a prova pré-constituída do direito líquido 
e certo do qual o impetrante alega ser detentor, não 
comportando, portanto, dilação probatória.

Ademais, estabelece o inciso III do art. 7º da Lei 
12.016/09 que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará 
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 
resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente defe-
rida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança 
ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento 
à pessoa jurídica.

Dessa forma, para a concessão da medida liminar 
em mandado de segurança, devem concorrer dois requi-
sitos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ausente 
qualquer deles, não há que se deferir liminarmente a 
segurança pleiteada.

Nesse sentido é a lição de Hely Lopes Meirelles 
(Mandado de segurança. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 
p. 78):

A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida 
acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser 
negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, 
não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de 
sua admissibilidade.
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In casu, infere-se dos autos que a pretensão da 
impetrante/agravante é de que a autoridade impetrada 
seja impedida de autuar, interditar ou cassar sua autori-
zação de funcionamento como farmácia de manipulação.

Em que pesem as alegações expostas pela agra-
vante, razão não lhe assiste, uma vez que o fumus boni 
iuris, requisito imprescindível para a concessão da medida 
liminar requerida, não foi devidamente preenchido. 

Isso porque, conforme bem ressaltado pela 
eminente Desembargadora Relatora Heloísa Combat, 
a Lei nº 5.991/73 foi alterada em junho de 2009 pela 
Lei 11.951, cuja entrada em vigor se deu no dia 24 
do mesmo mês, data de sua publicação, dando nova 
redação ao art. 36, proibindo a captação e interme-
diação de receitas, in verbis:

Art. 36 [...]
§ 1º É vedada a captação de receitas contendo prescrições 
magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e postos de 
medicamentos, ainda que em filiais da mesma empresa, bem 
como a intermediação entre empresas.
§ 2º É vedada às farmácias que possuem filiais a centralização 
total da manipulação em apenas 1 (um) dos estabelecimentos.

Dessa forma, neste caso específico, conclui-se ser 
patente a ausência de fumus boni iuris, porquanto se 
verifica a existência de lei (Lei nº 11.951/09), vedando, 
expressamente, conforme acima mencionado, a prática 
de captação e intermediação de receitas médicas, o que 
desautoriza a concessão da medida liminar pleiteada.

A propósito, sobre a vedação legal de captação e 
intermediação de receitas para manipulação de medi-
camentos, já me manifestei no julgamento da Apelação 
Cível nº 1.0024.08.135444-1/002, in verbis:

Ementa: Apelação cível. Mandado de segurança preven-
tivo. Direito administrativo. Captação e intermediação de 
receitas para manipulação de medicamentos. Vedação 
legal. Lei 11.951/2009. Ausência de direito líquido e certo. 
- O mandado de segurança, seja ele na forma repressiva 
ou preventiva, é cabível para a proteção de direito líquido e 
certo, não protegido por habeas corpus nem por habeas data, 
em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade 
autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício 
de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX, 
da CF/88. A existência de lei vedando a prática de captação 
e intermediação de receitas médicas desconfigura direito 
líquido e certo a tal prática (AC nº 1.0024.08.135444-1/002 
- Relator Des. Dárcio Lopardi Mendes - DJ de 29.10.2009).

Assim, não vislumbro a possibilidade de afastar a 
aplicabilidade de referida legislação, pois, a princípio, 
não se verifica qualquer afronta ao texto constitucional.

Por todo o exposto, e na esteira do voto da Des. 
Heloísa Combat, nego provimento ao agravo de instru-
mento, para manter incólume a decisão primeva.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Examinador de trânsito - Processo seletivo 
interno - Comprovação de idoneidade moral e 
conduta ilibada - Não ocorrência - Candidato 

contraindicado - Processo de sindicância 
administrativa - Presunção de inocência 

- Ausência - Ilegalidade não configurada - 
Agravo retido - Pedido de expedição de ofício - 

Indeferimento - Fatos já comprovados - Princípios 
da celeridade e da economia processual - 

Aplicação - Ausência de prejuízo

Ementa: Apelação cível. Processo seletivo interno. 
Examinador de trânsito. Candidato contraindi-
cado. Comprovação de idoneidade moral e conduta 
ilibada. Não ocorrência. Ilegalidade não configurada. 
Desprovimento do recurso.

- Não é ilegal a contraindicação de candidato ao cargo 
de examinador de trânsito, fundada na existência de sindi-
câncias administrativas, pois se espera que o examinador 
de trânsito, agente responsável pela formação de condu-
tores, tenha uma conduta proba, livre de máculas e de 
comportamentos desviados.

Recurso improvido. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.09.648306-0/002 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: José Carlos 
Araujo - Apelado: Estado de Minas Gerais - Relator: DES. 
BARROS LEVENHAGEN 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Manuel Saramago, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS 
RECURSOS. 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2011. - Barros 
Levenhagen - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. BARROS LEVENHAGEN - Trata-se de recurso 
de apelação interposto por José Carlos de Araújo contra 
sentença proferida pelo Magistrado Manoel dos Reis 
Morais às f. 184/189, que, nos autos da ação ordinária 
ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, julgou impro-
cedente o pedido. 

Inconformado, recorre o autor, requerendo, prelimi-
narmente, o conhecimento e apreciação do agravo retido 
de f. 122/126. No mérito, alega que inexistem razões 
para sua exclusão do processo seletivo e que os critérios 
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adotados são de cunho objetivo, padecendo, portanto, 
de legitimidade. Afirma que o ato impugnado fere o prin-
cípio de presunção de inocência. Aduz que, em uma das 
sindicâncias, foi absolvido e que, na outra, não há provas 
para sua condenação (f. 191/232). 

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, 
refutando as alegações do apelante (f. 235/242). 

É o relatório. 
Conheço do recurso voluntário, presentes os pres-

supostos de admissibilidade. 
Do agravo retido. 
Conheço do agravo retido interposto pelo autor às 

f. 122/126, presentes os pressupostos de sua admissão. 
Colhe-se, de todo o processado, que a d. sentença 

monocrática, ao decidir pela improcedência do pedido 
inicial, fundamentou-se no fato de que há duas sindicân-
cias administrativas contra o autor e que sua contraindi-
cação não fere o princípio da presunção de inocência. 

A pretensão de expedição de ofício à Polícia Civil 
para requisição de cópias das sindicâncias administrativas 
instauradas contra o autor, contudo, se revela inócua, 
haja vista que o próprio requerente informa, através do 
documento de f. 233, que, em relação a uma delas, foi 
absolvido, mas que pende outra acusação contra ele. 
Destarte, o provimento jurisdicional que indeferiu o indi-
gitado requerimento atendeu aos princípios da celeridade 
e da economia processual, promovendo o julgamento 
antecipado da lide, na forma do art. 330 do CPC. 

Com estas considerações, nego provimento ao 
agravo retido. 

Do recurso de apelação. 
De todo o processado, infere-se que o autor foi 

contraindicado na fase de comprovação de idoneidade 
moral, ao fundamento de que, por estar respondendo a 
sindicância administrativa, estaria inapto para o exercício 
da função pleiteada. 

De fato, à Administração Pública compete sele-
cionar os candidatos mais aptos ao exercício da função de 
examinador de trânsito, e um dos critérios que informaram 
essa escolha é a idoneidade moral. As provas constantes 
dos autos são suficientes para demonstrar a existência de 
duas sindicâncias administrativas contra o requerente. 
Não obstante tenha sido absolvido da imputação contida 
em uma delas, conforme atesta o documento de f. 233, o 
próprio autor reconhece que ainda tramita outro procedi-
mento disciplinar contra ele. 

Na lição de José Cretella Júnior, 

Idoneidade moral é o atributo da pessoa que, no agir, não 
ofende os princípios éticos vigentes em dado lugar e época. 
É a qualidade da pessoa íntegra, imaculada, sem mancha, 
incorrupta, pura (in Comentários à Constituição de 1988, 
v. 5). 

No caso específico dos autos, a exigência de 
comprovação de idoneidade e conduta ilibada prevista 
no processo seletivo interno está diretamente ligada 

à necessidade de selecionar pessoas que espelhem 
os padrões éticos e morais inerentes a um cargo cujas 
funções estão diretamente relacionadas à segurança 
pública. 

Com efeito, espera-se que o examinador de trân-
sito, agente responsável pela formação de condutores, 
tenha uma conduta proba, livre de máculas e de compor-
tamentos desviados, o que não ocorre, in casu. 

Conforme consignado pelo ilustre Des. 
Kildare Carvalho no julgamento da Apelação Cível 
nº 1.0382.08.083913-9/001, TJMG, j. em 25.11.2008, 
não há que se confundir o princípio da presunção de 
inocência com a necessária exigência de o candidato 
deter boa conduta em sua vida pessoal e social. 

[...] 
A alegação do apelante para defender a ilegalidade do ato 
que concluiu pela negativa de sua inscrição, seria a de que 
não há contra si sentença penal condenatória com trânsito em 
julgado, de maneira que não possuiria antecedentes crimi-
nais, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. 
A meu sentir, tal princípio, típico do direito penal, deve ser 
sopesado com as demais exigências contidas na lei e que 
possuem campo maior de abrangência. 
A idoneidade moral, apontada na lei e repetida no edital, 
pode ser entendida como o conjunto de qualidades morais 
de uma pessoa, que faz com que ela seja bem conceituada 
no meio em que vive, em virtude do reto cumprimento dos 
deveres e dos bons costumes. 
[...] 
Veja bem. A exigência legal e editalícia de possuir o aspirante 
que deseja integrar a Corporação Militar idoneidade moral 
está diretamente ligada à necessidade de se procurar sele-
cionar membros que se identifiquem e espelhem os padrões 
disciplinares e hierárquicos de conduta e procedimento 
inerentes à Polícia. 
Vale dizer, espera-se do integrante da PM, instituição que 
cuida primordialmente da segurança pública, que tenha uma 
conduta proba, livre de máculas e de comportamentos que 
não estejam vinculados à pratica de crimes ou contravenções. 
Neste contexto, tenho que não há falar na espécie em prin-
cípio da presunção de inocência em prol daquele que se 
encontra sendo criminalmente processado ou sendo investi-
gado em inquérito, na medida em que a garantia constitu-
cional assegura que ‘ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (art. 5º, 
LVII). Observe-se que não se fala em presunção de inocência, 
mas sim em presunção de não culpabilidade. (TJMG, proc. 
nº 1.0382.08.083913-9/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 
em 16.10.2008, DJ de 25.11.2008).

A par disso, tratando-se a contraindicação do 
candidato na fase de comprovação de idoneidade moral 
e conduta ilibada de ato administrativo discricionário, o 
controle judicial deve limitar-se ao exame da sua legali-
dade, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito do 
ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da 
separação dos poderes. 

Com essas considerações, nego provimento ao 
agravo retido e ao recurso de apelação. 

Custas, ex lege. 
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não houve o arquivamento do feito por prazo ininterrupto 
superior a cinco anos, e tampouco a inércia da Fazenda 
Pública durante esse mesmo lapso temporal.

É o que cumpre relatar.
Presentes os pressupostos processuais de admissibi-

lidade, conhece-se do apelo.
O cerne da questão controvertida nos autos cinge-se 

à ocorrência do fenômeno prescricional, que, sob a ótica 
do Direito Tributário, é também causa de extinção do 
próprio crédito tributário (CTN, art. 156, inciso V), de tal 
sorte que, ocorrendo, extingue não só a pretensão, mas 
o próprio direito material (FREITAS, Vladimir Passos de. 
Código Tributário Nacional comentado: doutrina e juris-
prudência, artigo por artigo, inclusive ICMS (LC 87/1996 
e LC 114/2002) e ISS (LC 116/2003). 3. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: RT, 2005, p. 721-722).

E, como cediço, duas são as espécies de prescrição 
passíveis de ocorrer nas execuções fiscais: a prescrição da 
pretensão fazendária (art. 174, I, do CTN) e a prescrição 
intercorrente, art. 40 da Lei 6.830/80. In casu, esta última 
foi a decretada pelo Juízo singular, o qual entendeu pelo 
transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, desde a 
última movimentação processual, evidenciando o desinte-
resse da Fazenda no recebimento dos créditos tributários.

Reza o art. 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 
não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 
prazo de prescrição.
[...]
§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja 
localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz 
ordenará o arquivamento dos autos.
[...]
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decor-
rido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercor-
rente e decretá-la de imediato.

Compulsando os autos, observa-se que o mesmo 
fora suspenso, nos moldes do caput do artigo supraci-
tado, pela primeira vez em 5 de junho de 2003, sendo 
que, em agosto de 2004, f. 25, a Fazenda Pública mani-
festou-se pelo regular prosseguimento do feito, tendo 
sido logo após nomeada curadora especial para repre-
sentar o executado, citado por edital. Determinou-se, 
por conseguinte, a expedição de mandado de penhora, 
e, não tendo sido encontrado novamente o executado, 
já em abril de 2005, suspendeu-se novamente o feito, 
nos termos do art. 40 da LEF. Em dezembro de 2007, 
a Fazenda Pública manifestou-se no feito, requerendo a 
penhora on-line, através do Sistema Bacen-Jud (f. 42), o 
que foi deferido pelo douto Magistrado primevo. Após, 
determinou-se também a consulta ao Detran para que 
prestasse informações a respeito de veículos registrados 
no nome do executado, diligência infrutífera. Em 24 de 
setembro de 2008, determinou-se novamente a remessa 

Execução fiscal - Prescrição intercorrente - 
Art. 40 da LEF - Súmula 314 do STJ - 

Não incidência - Voto vencido

Ementa: Direito tributário. Execução fiscal. Prescrição 
intercorrente. Art. 40 da LEF. Súmula nº 314, STJ. 
Não ocorrência.

- Para a configuração da prescrição intercorrente, neces-
sária é a observância do procedimento previsto no art. 40 
da LEF.

- Segundo a Súmula nº 314 do Superior Tribunal de 
Justiça, “em execução fiscal, não localizados bens penho-
ráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual 
se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.02.684386-2/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Fazenda Pública 
do Município de Belo Horizonte - Apelado: Paulo Roberto 
Rabelo Bento, representado pela curadora especial 
Eilzamar Heliana Ribeiro - Relator: DES. MAURO SOARES 
DE FREITAS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Mauro Soares de Freitas, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM 
DAR PROVIMENTO, VENCIDA A VOGAL.

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2011. - Mauro 
Soares de Freitas - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MAURO SOARES DE FREITAS - Cuida-se 
de apelação cível interposta pela Fazenda Pública do 
Município de Belo Horizonte, contra a sentença de 
f. 57/60, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara 
da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo 
Horizonte, nos atos da execução fiscal ajuizada em 
desfavor de Paulo Roberto Rabelo Bento representado 
pela curadora especial Eilzamar Heliana Ribeiro, que 
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a 
execução fiscal com fincas no art. 269, IV, do CPC.

Em pedido de nova decisão, o apelante alega não 
ter ocorrido, no caso, a prescrição intercorrente, visto que 

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES VERSIANI PENNA e ÁUREA BRASIL. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS 
OS RECURSOS.

. . .
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CDAs de f. 04 e 06, relativos aos períodos de novembro 
de 2000 e janeiro de 2001.

A ação foi distribuída em 06.06.2002 (cf. verso da 
contracapa), tendo havido a citação por edital do devedor 
em abril de 2003 (f. 21-v.).

A Fazenda Pública requereu a suspensão do feito 
em 04.06.2003 (f. 22), para fins de localização do 
executado, vindo o MM. Juiz a suspender a execução, em 
05.06.2003, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do 
art. 40 da Lei nº 6.830/80 (f. 24).

Com o término do sobrestamento em 05.06.2004, 
abriu-se vista à exequente (f. 24-v.), que pugnou, 
em 04.08.2004, pela realização de nova citação do 
executado (f. 25-v.), o que restou indeferido (f. 32). O 
Município pleiteou, então, a penhora de tantos bens 
quantos bastassem à garantia do juízo, não tendo sido 
a ordem de constrição cumprida por não ter sido o 
executado encontrado no local (f. 38-v.).

À f. 39, o exequente pugnou por nova suspensão, 
o que foi deferido em 08.06.2005 (f. 40), pelo prazo de 
um ano.

Após, o Município se manifestou apenas em 
19.12.2007, pleiteando, genericamente, a realização de 
penhora on-line (f. 42), a qual fora deferida; entretanto, 
não foi possível dar-se o devido cumprimento à ordem de 
bloqueio (f. 45 e 49).

O exequente requereu ainda, em 28.05.2008, a 
expedição de ofício ao Detran, e, por fim, novo bloqueio 
do numerário do devedor (f. 55), em 13.01.2011.

Após todas essas medidas, o MM. Juiz a quo, às 
f. 57/60, decretou a prescrição dos débitos executados.

Vê-se que, desde o término da suspensão da 
execução, em 05.06.2004, não houve a prática de 
qualquer outro ato processual útil até a data em que o 
Magistrado singular decretou a prescrição, cerca de sete 
anos depois.

Ora, muito embora o art. 40, § 4º, da LEF preveja 
que a prescrição intercorrente se configura após o 
decurso do prazo de cinco anos contados do arqui-
vamento do feito, a interpretação a ser dada à norma 
deve-se coadunar com as finalidades almejadas pelo 
legislador, bem como com as demais previsões do CTN.

Extrai-se da leitura da Lei de Execuções Fiscais, em 
seu art. 40, caput e § 2º, que o juiz ordenará a suspensão 
do processo pelo prazo máximo de um ano quando 
não sejam localizados o devedor ou bens penhoráveis, 
sendo que, após esse período, ordenará o arquivamento 
dos autos.

O prazo prescricional não corre apenas no período 
de suspensão, ou seja, no primeiro ano em que não 
sejam localizados os bens ou o devedor, como forma de 
assegurar período razoável para que a Fazenda tome as 
medidas cabíveis para dar andamento ao feito.

A jurisprudência consolidada do egrégio STJ tem-se 
orientado no sentido de ser desnecessária a intimação 
da Fazenda em relação ao ato de suspensão e remessa 

do processo ao arquivo provisório, sendo que, em janeiro 
de 2011, foi exarado o decreto extintivo.

Ora, a norma que trata da prescrição intercor-
rente, já mencionada, não deixa dúvidas acerca do 
procedimento a ser observado, que torna possível o 
reconhecimento do instituto, questão sedimentada pelo 
Enunciado nº 314 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia 
o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Assim, a declaração da prescrição intercorrente 
pressupõe a ausência de promoção de qualquer ato pela 
parte interessada, no caso, o Fisco, tendente à perse-
guição de seu crédito, por no mínimo seis anos ininter-
ruptos, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

A desídia e a inércia da Fazenda são elementos 
fundamentais para a caracterização da prescrição inter-
corrente, o que não se vislumbra in casu, tendo em vista 
as diversas manifestações da exequente no sentido de 
localizar o executado e bens a ele pertencentes, para a 
satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, já decidiu esta Turma Julgadora:

Direito tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. 
Possibilidade. Requisitos legais. Inobservância. Nulidade da 
sentença. - A Lei Federal nº 11.051/2004 estabeleceu a 
possibilidade de o juiz declarar, de ofício, a prescrição em 
matéria tributária. Para tanto, a norma exige, tão somente, 
que o magistrado proceda à oitiva da Fazenda Pública antes 
de proferir a sentença declaratória, desde que presentes 
os requisitos temporais inerentes à prescrição, quais sejam 
o prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos da decisão judicial 
que determinou o arquivamento do feito. Não tendo o feito 
permanecido no arquivo provisório por mais de 5 (cinco) 
anos, prazo prescricional em matéria tributária, não pode o 
magistrado reconhecê-lo de ofício, sem que tal decisão viole 
o § 4 do art. 40 da Lei Federal nº 6.830/1980 (Apelação 
Cível nº 1.0015.01.003130-8/001 - Relatora: Des.ª Maria 
Elza - DJ de 04.11.2010 e DJe de 12.11.2010).

Sendo assim, não há que se falar em prescrição 
intercorrente, sendo equivocado o decreto extintivo cons-
tante da sentença.

Forte em tais argumentos, dá-se provimento ao 
apelo, para reformar a r. decisão hostilizada, determi-
nando o retorno dos autos à origem, para prossegui-
mento da ação.

Custas, ao final, pelo vencido.

DES. BARROS LEVENHAGEN - De acordo com 
o Relator.

DES.ª ÁUREA BRASIL - Peço vênia ao ilustre Relator 
para ousar divergir de seu judicioso voto, uma vez que 
tenho posicionamento diverso em relação à questão 
tratada nos autos.

Cuida-se de execução fiscal em que pretende o 
Município a quitação dos créditos tributários descritos nas 
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O STJ já se manifestou no sentido de que

o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado 
harmonicamente com o disposto no art. 174 do CTN, o qual 
deve prevalecer em caso de colidência entre as referidas leis. 
Isso porque é princípio de direito público que a prescrição e a 
decadência tributárias são matérias reservadas à lei comple-
mentar, segundo prescreve o art. 146, III, b, da CF/1988 
(AgRg no Ag 1358534/CE - Relator: Ministro Luiz Fux - DJe 
de 07.04.2011).

Decorrido o prazo quinquenal a que se refere o CTN, 
sem qualquer ato capaz de interromper ou suspender sua 
contagem, deve-se estabilizar o conflito, decretando-se a 
prescrição, em respeito ao princípio da segurança jurídica 
e levando-se em conta que a existência de ações impres-
critíveis afronta nosso sistema tributário.

Dessarte, conclui-se que a prescrição intercor-
rente se configura não apenas quando o processo se 
encontre arquivado por cinco anos ininterruptos, mas 
quando não haja efetiva e eficaz movimentação do feito 
no prazo quinquenal.

Contrariamente ao afirmado pela Fazenda, entendo 
que meras solicitações de suspensões e requerimentos de 
diligências infrutíferas não têm o condão de influir na 
contagem da prescrição, exatamente diante da ausência 
de disposição legal nesse sentido.

Lógica diversa seria autorizar a existência de 
demandas imprescritíveis, bastando que a exequente 
peticionasse inúmeras diligências inúteis, sem qual-
quer repercussão prática para o prosseguimento da 
execução, somente com o objetivo de impedir o curso do 
prazo prescricional.

A expedição de ofícios e as tentativas de locali-
zação de bens pelos sistemas Bacen-Jud, Renajud, Infojud 
não passam de atos investigatórios, que não possuem 
caráter jurisdicional e não repercutem na contagem do 
prazo prescricional.

As diligências mencionadas podem e são feitas 
através da cooperação do juízo, mas consubstan-
ciam-se em ônus imposto à exequente, a quem compete 
à localização de bens para satisfazer seu crédito, inclu-
sive extrajudicialmente.

No mesmo sentido, precedentes desta Corte:

Execução fiscal. Prescrição intercorrente ex officio. 
Possibilidade trazida pelo art. 6º da Lei 11.051/04. Lei proces-
sual de eficácia imediata. - A prescrição intercorrente preco-
nizada pelo art. 174 do CTN pode ser arguida de ofício pelo 
magistrado desde que seja ouvida a Fazenda Pública, propi-
ciando-lhe elidir a prescrição intercorrente por meio de fatos 
extintivos, modificativos ou suspensivos do prazo. O art. 40 
da Lei nº 6.830/80 deve ser interpretado em consonância 
com o art. 174 do CTN, que lhe é hierarquicamente superior, 
pelo que a suspensão da execução fiscal não impede a ocor-
rência da prescrição intercorrente. Além da hipótese prevista 
no art. 40 da LEF, o art. 219, § 5º, do CPC, com modifi-
cação trazida pela Lei 11.280/2006, permite o reconheci-
mento de ofício da prescrição pelo juiz. A prescrição não se 
suspende por meros pedidos de suspensão ou diligências sem 
sentido prático que a nada levam, sem demonstrar efetivos 

dos autos ao arquivo provisório, considerando-se que se 
trata de consequência legal e automática quando veri-
ficada a inércia ou impossibilidade de prosseguimento 
da execução.

Nessa linha, igualmente desnecessária a requi-
sição da Fazenda quanto à suspensão ou arquivamento, 
bastando que ela não promova os atos hábeis a dar 
seguimento ao feito, como se extrai do caput do art. 40 
da Lei nº 6.830/80.

Sobre a matéria, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Uma observação se impõe: a suspensão de que cogita o 
art. 40 da LEF não depende de decisão solene do juiz; basta 
que o feito seja paralisado por falta de citação ou penhora 
para tê-lo como suspenso, desde que a Fazenda exequente 
nada tenha requerido para viabilizar a citação ou a constrição 
de bens e o andamento normal da execução (Lei de Execução 
Fiscal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 226).

Assim, a ausência de ato formal de arquivamento 
do feito, por si só, não é capaz de afastar a prescrição, 
se nenhum ato processual útil for realizado para o pros-
seguimento da execução por período superior a 5 (cinco) 
anos (art. 174, CTN), após o decurso da suspensão ânua 
do art. 40 da LEF.

A prescrição é instituto criado com o objetivo de 
estabilizar relações perpetradas no tempo, visando a 
privilegiar a segurança jurídica.

A prescrição intercorrente não passa de uma apli-
cação específica da prescrição genericamente conside-
rada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da 
ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de 
seu direito ou quando se revela inviável o prosseguimento 
da execução diante da ausência de bens aptos a satis-
fazer o crédito fazendário.

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco leciona 
que:

A paralisação do processo executivo por falta de bens é uma 
falsa suspensão e não chega sequer ao ponto de ser uma 
suspensão imprópria porque não há a proibição da prática 
de atos do processo nem a sanção de nulidade dos que forem 
praticados. Ao contrário, é do interesse do exequente a conti-
nuação na busca de bens a penhorar e o que ele requerer ao 
juiz nesse sentido deverá ser considerado (p. ex., consultas à 
Receita Federal ou ao sistema bancário). Simplesmente não 
se prossegue avante na execução, porque, sem um bem sob 
o poder do juízo, não há o que fazer. A mera paralisação 
do processo não é suspensão de processo algum (Instituições 
de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2004, v. 4, 
p. 784).

Sob essa ótica, entendo que, para aferição da pres-
crição intercorrente, deve-se considerar que a suspensão 
do processo a que se refere a Lei de Execuções Fiscais não 
passa, na verdade, da paralisação da ação executiva, 
que pode decorrer tanto da ausência de bens penhorá-
veis ou da não localização do devedor, quanto da inércia 
do exequente em promover medidas úteis ao andamento 
do feito.
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zelo e presteza em investigações ou buscas que possam 
ser úteis ao andamento do processo (Número do processo: 
1.0024.98.147248-3/001(1) - Relatora: Des.ª Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade - DJe de 28.08.2007).

Reexame necessário. Execução fiscal. Prescrição intercor-
rente. Quinquenal. Interrupção pela citação. Diligências 
infrutíferas. Decurso do prazo. Ausência de atos de movi-
mentação processual. Decretação de ofício. Possibilidade. 
Interrompida a prescrição, pela citação válida da executada, 
recomeça a contagem do prazo se a Fazenda Pública deixa 
de promover atos de movimentação do processo. A reali-
zação de diligências para encontrar bens penhoráveis não 
tem o condão de suspender o prazo prescricional, sob pena 
de se perpetuar eternamente o processo, em ofensa ao prin-
cípio da segurança jurídica. Nos termos do art. 219, § 5º, 
do CPC, com redação atribuída pela Lei 11.280/05, a pres-
crição pode ser declarada de ofício pelo julgador. Sentença 
confirmada, no reexame necessário (Número do processo: 
1.0024.02.653834-8/001(1) - Relatora: Des.ª Heloísa 
Combat - DJe de 17.12.2010).

Em igual diapasão, cita-se jurisprudência do TJRS:

Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. 
Caracterização. Processo que tramita há quatorze anos. - 
1. Não se pode entender caracterizada a prescrição inter-
corrente apenas quando o processo fica parado fisica-
mente durante mais de cinco anos por inércia do credor, mas 
também quando ocorre situação equivalente, limitando-se o 
exequente a fazer espumeira processual. Em suma, diligên-
cias articuladas apenas para fins de movimentação mecânica 
do processo não obstam o lustro prescricional quando adicio-
nadas a circunstâncias evidenciadoras de não haver indica-
tivo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro. 
2. Apelação desprovida (Apelação Cível nº 70040522229 - 
Primeira Câmara Cível - Tribunal de Justiça do RS - Relator: 
Des. Irineu Mariani - Julgado em 11.05.2011).

Tributário. Executivo fiscal e prescrição intercorrente. Feito 
sem o devido andamento, decorridos mais de dez anos. 
Suspensão na forma do art. 40 da LEF. Repetição de atos 
inúteis. Tentativa de perenizar processo e eternizar crédito 
tributário. Inaceitabilidade. - Por prescrição intercorrente, 
há de se entender toda aquela implementada após a inter-
rupção gerada pela citação ou, agora, após a LC nº 118/05, 
pelo despacho que a determinar. No caso dos autos, houve o 
decurso de mais de dez anos, após citação, sem qualquer ato 
útil, inadmissível, de resto, a conduta do exequente de reiterar 
diligências inúteis, numa busca de perenizar processo e eter-
nizar crédito tributário, não fosse a oneração imposta a todos 
os partícipes da cena judiciária, sem se estar em face de valor 
de maior expressão. Não se está diante de hipótese de inci-
dência do § 4º art. 40 da LEF, uma vez em curso a execução, 
embora o arquivamento e a extinção devessem ter ocorrido 
de muito tempo antes (Apelação Cível nº 70040799314 - 
Vigésima Primeira Câmara Cível - Tribunal de Justiça do RS - 
Relator: Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa - Julgado em 
26.01.2011).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo integralmente a r. sentença.

Custas, na forma da lei.

Súmula - DERAM PROVIMENTO, VENCIDA 
A VOGAL.

. . .

Vigilância sanitária - Proibição de preparação, 
exposição e comercialização de medicamentos 

fitoterápicos - Anvisa - RDC (Resolução da 
Diretoria Colegiada) nº 67, de 8 de outubro de 
2007 - Ilegalidade da vedação - Inexistência de 
lei em sentido estrito - Ofensa aos princípios 

da legalidade e da livre iniciativa - Poder 
regulamentar excedido - Segurança concedida - 

Sentença mantida

Ementa: Mandado de segurança. Farmácia. Manipulação 
de medicamentos. Preparação, exposição à venda e 
comercialização de produtos fitoterápicos. Resolução da 
Anvisa 67/2007. Proibição. Impossibilidade. Ausência de 
previsão legal. Sentença mantida em reexame necessário. 
Recurso de apelação conhecido e não provido.

- A vedação imposta pela Resolução nº 67/07, da Anvisa, 
no sentido de coibir a preparação, exposição à venda 
e comercialização de produtos fitoterápicos, afigura-
-se ilegal, por não possuir amparo nas Leis 5.991/73 e 
6.360/76, que regulamentam a atividade.

- A ausência de previsão legal para a proibição estabe-
lecida na Resolução contraria o princípio da legalidade, 
inserto no art. 5º, II, da Constituição Federal, bem como 
os princípios gerais da atividade econômica, nos termos 
do art. 170, na medida em que importa na imposição de 
óbice ao exercício da atividade econômica, em flagrante 
ofensa à livre iniciativa, que constitui fundamento da 
República Federativa do Brasil (art. 1º, IV, CF/88).

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.
09.694743-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Remetente: Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda da 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Estado de Minas 
Gerais - Apelado: Fitoterápicos A Cura Manipulações 
Ltda. - Autoridade coatora: Superintendente de Vigilância 
Sanitária do Estado de Minas Gerais - Relator: DES. 
BITENCOURT MARCONDES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Bitencourt Marcondes, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM CONFIRMAR A SENTENÇA, 
NO REEXAME NECESSÁRIO, E NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - 
Bitencourt Marcondes - Relator.
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Notas taquigráficas

DES. BITENCOURT MARCONDES - Trata-se de 
reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo 
Estado de Minas Gerais em face da sentença proferida 
pela MM. Juíza de Direito Mariângela Meyer Pires Faleiro, 
da 7ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca 
de Belo Horizonte, que, no âmbito do mandado de segu-
rança impetrado por Fitoterápicos A Cura Manipulações 
Ltda. - ME, contra ato do Diretor da Superintendência da 
Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de 
Minas Gerais, concedeu a segurança para determinar 
que a autoridade impetrada se abstenha de autuar a 
impetrante em razão da preparação, exposição e comer-
cialização de fitoterápicos, quando isentos de prescrição 
médica, independente da apresentação de prescrição.

Pleiteia, preliminarmente, a desconstituição da 
sentença, em razão da sua nulidade, pois, embora 
correta quanto ao relatório, em seus fundamentos trata 
de matéria diversa daquela apresentada nos autos.

Requer, na hipótese de ser ultrapassada a preliminar, 
seja denegada a segurança, uma vez que a proibição de 
exposição à venda e comercialização de produtos mani-
pulados, sem receituário médico, decorre diretamente da 
lei, que proíbe a comercialização de medicamentos sem 
registro no Ministério da Saúde.

Recurso recebido à f. 337.
Decorrido in albis o prazo para apresentação 

de contrarrazões.
Decisão à f. 341.
O il. Representante da Procuradoria-Geral de Justiça 

do Estado de Minas Gerais manifestou-se às f. 343/346 
pela confirmação da sentença em reexame necessário.

É o relatório.
Conheço do reexame necessário, nos termos do 

art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09, bem como do recurso 
de apelação, uma vez presentes os requisitos instrínsecos 
e extrínsecos de admissibilidade.

I - Do objeto do recurso.
a - Da nulidade da sentença.
Pleiteia o apelante, preliminarmente, a descons-

tituição da sentença, em razão da sua nulidade, pois, 
“embora correta quanto ao relatório, em seus funda-
mentos trata de matéria diversa daquela apresentada nos 
autos”.

Fitoterápicos A Cura Manipulações Ltda. - ME impe-
trou o presente writ contra ato do Diretor do Departamento 
de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado 
de Minas Gerais para “assegurar seu direito de preparar, 
expor e comercializar produtos fitoterápicos sem a apre-
sentação de receita médica, quando isentos de prescrição 
médica para serem aviados, o que se encontra defeso 
pela RDC 67/2007”.

A ilustre Magistrada a quo concedeu a segurança 
pleiteada, sob os seguintes fundamentos, in verbis:

Cinge-se a presente demanda na investigação da legalidade 
da conduta da autoridade coatora de proibição às farmácias 
de manipulação de preparação, exposição e comercialização 
de medicamentos fitoterápicos.
Pela análise das razões e documentos apresentados no 
presente feito, pude verificar que inexiste lei em sentido 
estrito que proíba preparação, exposição e comercialização 
de produtos fitoterápicos sem apresentação de prescrição 
médica, quando isentos de tal exigência.
Sendo assim, com a publicação da RDC 67, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa excedeu o limite de 
seu poder regulamentar, já que não lhe cabe legislar sobre 
restrições à livre iniciativa.
A matéria em comento encontra-se regida pela Lei Federal 
nº 5.991/73, que, em seu art. 1º, dispõe:
[...]
Dessa forma, inexistindo previsão legal para uma hipótese, 
não há possibilidade de atuação administrativa, visto que a 
vontade da Administração é a vontade expressa da Lei. Afinal, 
só é cabível à Administração agir segundo a lei.

Assim, configura-se o direito líquido e certo da 
impetrante de ter livre exercício de sua atividade econô-
mica, sobretudo no que diz respeito à preparação, expo-
sição e comercialização de fitoterápicos, sendo isentos de 
prescrição médica, independentemente da apresentação 
de prescrição.

Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, 
não há falar em nulidade da sentença, pois seus funda-
mentos estão acordes com a matéria apresentada para 
julgamento, bem como com o próprio relatório.

b - Do mérito.
No mérito, requer o apelante a reforma da sentença, 

com a denegação da segurança, uma vez que a proibição 
de exposição à venda e comercialização de produtos 
manipulados, sem receituário médico, decorre direta-
mente da lei, que proíbe a comercialização de medica-
mentos sem registro no Ministério da Saúde.

A sentença não merece reforma.
A Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o controle 

sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, assim dispõe em seu art. 4º, 
in verbis:

Art. 4º Para efeitos desta Lei, são adotados os 
seguintes conceitos:
[...]
X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas 
magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de 
dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospi-
talar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica;

Por sua vez, os arts. 21 a 23 do referido diploma 
normativo estabelecem os requisitos necessários à reali-
zação da atividade de comércio e manipulação de medi-
camentos, in verbis:

Art. 21. O comércio, a dispensação, a representação ou 
distribuição e a importação ou exportação de drogas, medi-
camentos, insumos farmacêuticos e correlatos serão exercidos 
somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo 
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órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios, em conformidade com a legislação suple-
tiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições 
desta Lei.
Art. 22. O pedido da licença será instruído com:
a) prova de constituição da empresa;
b) prova de relação contratual entre a empresa e seu respon-
sável técnico, quando for o caso;
c) prova de habilitação legal do responsável técnico, expe-
dida pelo Conselho Regional de Farmácia.
Art. 23. São condições para a licença:
a) localização conveniente, sob o aspecto sanitário;
b) instalações independentes e equipamentos que satisfaçam 
aos requisitos técnicos adequados à manipulação e comer-
cialização pretendidas;
c) assistência de técnico responsável, de que tratam o art. 15 
e seus parágrafos, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei.
Parágrafo único. A legislação supletiva dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios poderá reduzir as exigências 
sobre a instalação e equipamentos, para o licenciamento de 
estabelecimentos destinados à assistência farmacêutica no 
perímetro suburbano e zona rural.

A Resolução nº 67/07 da Anvisa estabelece no item 
5.8, em especial, em relação às previsões contidas no 
grupo 1 do item 3, a proibição da preparação, expo-
sição à venda e comercialização de produtos fitoterápicos 
manipulados, isentos de prescrição médica:

[...]
2 - Abrangência.
As disposições deste Regulamento Técnico se aplicam a todas 
as Farmácias que realizam qualquer das atividades nele 
previstas, excluídas as farmácias que manipulam soluções 
para nutrição parenteral, enteral e concentrado polieletrolí-
tico para hemodiálise (CPHD).
3 - Grupos de atividades desenvolvidas pela farmácia.
Grupos atividades/natureza dos insumos manipulados.
Grupo I - Manipulação de medicamentos a partir de insumos/
matérias primas, inclusive de origem vegetal.
Disposições a serem atendidas: Regulamento Técnico e 
Anexo I.
[...]
5.8. A licença de funcionamento, expedida pelo órgão de 
Vigilância Sanitária local, deve explicitar os grupos de ativi-
dades para os quais a farmácia está habilitada. Quando o 
titular da licença de funcionamento for uma unidade hospi-
talar ou qualquer equivalente de assistência médica, a 
inspeção para a concessão da licença deve levar em conta 
o(s) grupo(s) de atividade(s) para os quais a farmácia deste 
estabelecimento pode ser habilitada.

Não obstante, pela análise detida da Lei 
nº 5.991/73 e da Lei Federal nº 6.360/76, que dispõe 
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medi-
camentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e corre-
latos, cosméticos, saneantes e outros produtos, é possível 
constatar que não proíbem a preparação, exposição à 
venda e comercialização de produtos fitoterápicos mani-
pulados, isentos de prescrição médica.

Diante desses elementos, mister concluir pela ilega-
lidade da vedação imposta pela Resolução da Anvisa, 
no sentido de coibir o procedimento realizado pela 

impetrante de preparação, exposição e comercialização 
de produtos fitoterápicos, isentos de prescrição médica.

Com efeito, a ausência de amparo legal para a 
proibição representa ofensa ao princípio da legalidade 
inserto no art. 5º, II, da Constituição Federal bem como 
os princípios gerais da atividade econômica, nos termos 
do art. 170.

Referida norma, na verdade, importa na impo-
sição de óbice ao exercício da atividade econômica, sem 
o devido amparo legal, implicando ofensa à livre inicia-
tiva, que constitui fundamento da República Federativa do 
Brasil (art. 1º, IV, CF/88).

No presente caso, a impetrante comprovou estar 
regularmente constituída e possuir alvará de funciona-
mento, não podendo a autoridade impetrada impedir o 
exercício de sua atividade de comercialização, exposição 
e preparação de produtos fitoterápicos, isentos de pres-
crição médica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio 
Tribunal de Justiça:

Ementa: Apelação cível. Mandado de segurança. Farmácia 
de manipulação. Preparação, exposição à venda e comercia-
lização de produtos fitoterápicos. Resolução Anvisa 67/2007. 
Proibição. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. - Se a 
Lei Federal 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário 
do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêu-
ticos e correlatos, e a Lei Federal 6.360/76, que dispõe sobre 
a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, 
as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosmé-
ticos, saneantes e outros produtos, não proíbem a prepa-
ração, exposição à venda e comercialização de produtos 
cosméticos e fitoterápicos manipulados, isentos de prescrição 
médica, não pode a Resolução RDC 67/2007, da Anvisa, 
que está subordinada a essas leis, estabelecer tal vedação 
(Apelação Cível n° 1.0024.09.535376-9/001 - 1ª Câmara 
Cível - Relator: Des. Armando Freire - j. em 15.03.2011).

Ementa: Mandado de segurança. Direito líquido e certo 
comprovado. Lei 5.991/73 e Lei 6.360/76. Preparação, expo-
sição e comercialização de cosméticos. Exigência de pres-
crição médica. Ausência. Resolução nº 67/07. Poder regu-
lamentador extrapolado. O mandado de segurança, seja ele 
na forma repressiva ou preventiva, é cabível para a proteção 
de direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus 
nem por habeas data, em sendo o responsável pelo abuso 
de poder ou ilegalidade autoridade pública, ou agente de 
pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, 
nos termos do art. 5º, inc. LXIX, da CR/88. No mandamus, 
o julgador deve reconhecer o direito líquido e certo quando, 
e, somente quando, a parte impetrante demonstrar, mediante 
prova pré-constituída, que faz jus ao direito incontestável 
de ter deferida sua pretensão. A Lei 5.991/73, que dispõe 
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medi-
camentos, insumos farmacêuticos e correlatos, bem como 
a Lei 6.360/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a 
que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros 
produtos, não proíbem a preparação, exposição e comer-
cialização de produtos cosméticos, sem a apresentação de 
receituá rio médico. A Resolução nº 67/07, em razão da sua 
natureza, não pode restringir direitos ou impor obrigações 
que a própria Lei não o fez, sob pena de ferir o princípio da 
reserva legal, previsto no art. 5º, inc. II, da Constituição da 
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- Demonstrada, nos autos, a ocorrência de falha na pres-
tação de serviços de fornecimento de alimentação espe-
cial para menor de tenra idade, durante dois voos inter-
nacionais com duração de nove horas cada, revela-
-se nítida a ofensa moral suportada pelos viajantes que 
tiveram violados direitos fundamentais da personalidade. 

- O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu 
art. 3º, assegura aos tutelados pelo diploma legal todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, de 
modo que, comprovada a prática de ilícito ensejador de 
dano moral puro, revela-se cabível reparação pecuniária 
a título de danos morais à criança, ainda que de tenra 
idade. 

- O arbitramento do valor dos danos morais deve asse-
gurar indenização suficiente e adequada para compen-
sação das ofensas suportadas pelas vítimas e para deses-
timular a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.09.759546-6/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1os) W.F.M. e 
outros, 2º) Copa Compañía Panameña de Aviación S.A. 
- Apelados: Copa Compañía Panameña de Aviación S.A., 
W.F.M. e outros - Relator: DES. JOÃO CANCIO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Guilherme Luciano Baeta 
Nunes, incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL 
À 1ª APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO À 2ª. 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2011. - João 
Cancio - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. JOÃO CANCIO - Trata-se de apelação cível 
interposta em face da r. sentença proferida pelo MM. 
Juiz de Direito da 27ª Vara Cível da Comarca de Belo 
Horizonte, que, nos autos da ação de indenização por 
danos morais ajuizada por W.F.M., A.P.R.e L.R.M. (menor 
incapaz, representada por sua genitora) contra Copa 
Airlines, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, 
condenando a ré ao pagamento de R$8.000,00 ao 
primeiro e à segunda autora (R$4.000,00 para cada). 

Inconformadas, recorrem ambas as partes. 
Nas razões de f. 106/111, os autores pedem a 

reforma parcial do decisum no tocante à improcedência 
do pleito indenizatório em relação à 3ª autora, bem como 
quanto ao montante fixado. 

Afirmam que o critério adotado pelo Julgador 
primevo, para negar a reparação moral à filha do casal, 
não se coaduna com a legislação que assegura às 

Indenização - Danos morais - Má prestação de 
serviços em voo internacional - Menor de tenra 

idade - Privação de alimentação especial - Lesão 
à honra - Ofensa configurada - Quantum -

 Mensuração

Ementa: Apelação cível. Indenização. Danos morais. Má 
prestação de serviços em voo internacional. Menor de 
tenra idade. Privação de alimentação especial. Lesão à 
honra. Ofensa configurada. Quantum. Mensuração. 

- Ao dever de indenizar, impõe-se configuração de ato 
ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 
e 187 do CC/02. 

República de 1988 (Apelação Cível/Reexame Necessário n° 
1.0024.09.694744-5/001 - 4ª Câmara Cível - Relator: Des. 
Dárcio Lopardi Mendes - j. em 07.04.2011).

Ementa: Administrativo. Mandado de segurança preven-
tivo. Autoridade coatora. Legitimidade. Litisconsórcio neces-
sário. Inexistência. Farmácia. Resolução nº 67/2007 da 
Anvisa. Manipulação de cosméticos. Exigência de pres-
crição. Limitação não prevista em lei. Poder regulamentar. 
Excesso. Direito líquido e certo. Violação. - Podendo a ação 
ser direcionada a quaisquer dos entes responsáveis pela 
vigilância sanitária, não há falar em necessidade de litis-
consórcio necessário, e, por conseguinte, em nulidade da 
sentença. Além disso, é o Diretor de Estado da Vigilância 
Sanitária autoridade coatora, competente para executar, no 
plano estadual, as determinações expedidas pela Anvisa, 
razão pela qual tem legitimidade passiva para se expor a 
mandado de segurança interposto por unidade farmacêu-
tica. - A Resolução nº 67/2007, da Anvisa, extrapola o poder 
regulamentar e não encontra respaldo nas Leis 5.991/73 e 
6.360/76, razão pela qual não pode ser oposta às farmácias 
no que concerne à manipulação de cosméticos - para uso 
externo e fins de embelezamento -, sem prescrição médica. 
Sentença confirmada (Apelação Cível/Reexame Necessário n° 
1.0024.09.647516-5/001 - 1ª Câmara Cível - Relator: Des. 
Alberto Vilas Boas - j. em 08.02.2011).

II - Conclusão.
Ante o exposto, mantenho a sentença, em reexame 

necessário, e nego provimento ao recurso de apelação.
Custas, na forma da lei.
É como voto.

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Acompanho o 
em. Relator, reservando-me, porém, o eventual e opor-
tuno aprofundamento do estudo da matéria.

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - 
De acordo.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA, NO 
REEXAME NECESSÁRIO, E NEGARAM PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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que os empregados da ré lhes dispensaram tratamento 
grosseiro e “sarcástico” (f. 05). 

Nesse cenário, aduzem ter sofrido abalo em sua 
honra e dignidade. 

Esses os argumentos inaugurais da lide. 
A sentença julgou o pedido parcialmente proce-

dente, condenando a ré ao pagamento de indenização, 
no importe de R$8.000,00, aos dois primeiros autores. 

Irresignadas, recorrem ambas as partes. 
Inverto a ordem de julgamento dos recursos, ante 

a prejudicialidade da matéria tratada no recurso autoral, 
caso haja provimento do recurso da parte ré. 

I - Da 2ª apelação (ré). 
Pretende a ré/apelante a reforma da sentença de 

f. 102/105, para que seja julgado improcedente o pedido 
de indenização por danos morais deferido ao 1º autor e 
a 2ª autora, no importe de R$8.000,00, ao argumento 
de que a ausência de fornecimento de alimentação espe-
cial para a 3ª autora (menor em tenra idade), em voo 
operado pela ré de São Paulo à República Dominicana, 
não decorreu de falha nos serviços da empresa, mas por 
inexistência de requerimento prévio que deveria ter sido 
feito pelos pais da criança. 

a) Do dever de indenizar. 
Como cediço, é pilar do dever de reparação a ocor-

rência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos 
termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do 
CC. A saber: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
[...]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negli-
gência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito 
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 

Da lege lata, extrai-se, portanto, que ao dever de 
indenizar se impõe a ocorrência de ato ilícito, nexo causal 
e dano. 

No apelo não se discute a existência do dano e do 
nexo de causalidade, limitando-se a apelante a argu-
mentar sobre inexistência de falha no serviço prestado. 

É dizer: sem negar a ausência de fornecimento de 
alimentação especial à 3ª autora e os transtornos daí 
advindos (fatos, então, incontroversos - art.302 CPC), a 
ré tenta afastar sua responsabilidade pelo ocorrido, ao 
argumento de que não teria sido realizado, pelos geni-
tores da criança, requerimento para esse tipo de serviço, 
no prazo estipulado pela companhia aérea (24 horas 
antes do voo). 

Compulsando os autos, verifica-se que os autores 
afirmam ter feito dito requerimento uma semana antes da 
viagem, em ligação telefônica para a companhia aérea, 

crianças e aos adolescentes o direito da personalidade, 
sendo certo que, embora a 3ª ré seja menor de tenra 
idade, possui capacidade plena para buscar proteção 
contra ofensas a sua dignidade. 

Discorrem que a situação vivida pela menor, que 
se viu privada de alimentação especial em voo interna-
cional, previamente requerida por seus pais, viola a digni-
dade da pessoa humana e caracteriza ofensa passível de 
ser indenizada. 

Por fim, pedem a majoração do quantum indeniza-
tório, ao argumento de que o tratamento dispensado aos 
autores, pelos empregados da ré, durante os vôos, não se 
limita a meros aborrecimentos, pois foram atingidos em 
sua honra com o descaso e ofensas praticadas. 

Por sua vez, insurge-se a ré às f. 113/123, susten-
tando que a ausência de fornecimento de alimentação 
especial à 3ª autora não é capaz de gerar dano moral 
indenizável aos seus genitores, na medida em que o 
serviço deveria ter sido solicitado 24 horas antes do 
horário do voo, conforme divulgação contida no site da 
empresa, o que não foi efetuado pelos autores. 

Alega que a 2ª autora apenas telefonou para a 
companhia aérea para ter ciência do serviço, deixando, 
contudo, de fazer qualquer requerimento para sua 
execução. 

Com tais fundamentos, busca afastar a responsa-
bilidade de indenizar, pois ausente erro ou má prestação 
de serviços. 

Eventualmente, pede a redução da quantia arbi-
trada, afirmando que a cifra de R$8.000,00 não repre-
senta compensação razoável ao dano que teria sido 
causado. 

Contrarrazões apresentadas às f. 126/128 pela 
parte autoral e às f. 129/136 pela ré. 

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer 
às f. 147/152, pelo conhecimento dos recursos e provi-
mento parcial do primeiro apelo. 

É o relatório. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço das apelações. 
A pretensão autoral apoia-se em ilícitos que teriam 

sido praticados pela ré, em viagem realizada ao exterior 
pelos autores. 

Alegam que tiveram os voos alterados, sendo que, 
inicialmente, seriam diretos de Belo Horizonte para Punta 
Cana e, 15 dias antes da data da viagem, foram infor-
mados de que seria necessária escala na cidade de São 
Paulo. 

Discorrem que, para embarque no voo marcado 
para as 4h40min da manhã, foram retirados do hotel à 
1h. 

Por fim, ressaltam que a companhia aérea deixou 
de fornecer alimentação especial à 3ª autora (criança 
menor de 2 anos na época do ocorrido) durante o voo, 
mesmo tendo havido prévio requerimento para tanto, e 
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Uma das objeções que se fazia à reparabilidade do dano 
moral era a dificuldade para se apurar o valor desse dano, ou 
seja, para quantificá-lo. [...] Cabe ao juiz, de acordo com o 
seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano 
e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia 
a título de reparação pelo dano moral. 
[...]
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio 
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do 
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, mode-
rado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabili-
dade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e 
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para 
que a decisão seja razoável, é necessário que a conclusão 
nela estabelecida seja adequada aos motivos que a deter-
minaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com 
os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. 
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbi-
trar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbí-
trio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, 
a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as 
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais 
que se fizerem presentes (Programa de responsabilidade civil. 
8. ed. Editora Atlas, 2009, p. 91/93). 

In casu, o Juízo primevo fixou o valor da indeni-
zação em R$8.000,00 para os dois primeiros autores 
(R$4.000,00 para cada um), montante que considero 
proporcional à ofensa suportada pelos mesmos e condi-
zente com a satisfatória repressão à conduta praticada 
pela requerida, devendo, por tais razões, ser mantido. 

II - Do primeiro apelo (autores). 
No apelo, os apelantes rebatem tão somente a 

improcedência dos danos morais em relação à 3ª autora, 
pelo fato de esta ter sido privada de alimentação espe-
cial na viagem e ter vivenciado o transtorno ocorrido no 
voo para solução do problema, bem como o valor fixado 
pelo d. Juízo sentenciante (R$8.000,00) como reparação 
ao abalo moral sofrido pelos dois primeiros autores, 
pugnando por sua majoração. 

Com efeito, em observância à máxima do tantum 
devolutum quantum apelatum, passo ao enfrentamento 
da questão nos limites delineados no recurso. 

Ultrapassada a discussão sobre a responsabili-
dade da ré, conforme exposto alhures, cumpre-nos veri-
ficar a existência (ou não) de dano causado à 3ª autora 
e, se existente, sua extensão para arbitramento de cifra 
ressarcitória. 

Especialmente quanto à reparação por danos 
morais, impõe-se cuidado na análise de sua configu-
ração, pois que a meros aborrecimentos e insatisfações 
cotidianos, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes 
à vida em sociedade, não se deve atribuir indenização. 

Diz a doutrina: 

Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, 
com razão que só se deve reputar como dano moral ‘a dor, 
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normali-
dade, interfira intensamente no comportamento psicológico 
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

que teria sido gravada, juntando como prova do contato 
telefônico o documento de f. 83-verso. 

Lado outro, a ré contesta a alegação dos autores, 
afirmando que a ligação feita foi tão-somente para 
obtenção de informações sobre o serviço de alimentação 
especial, pois, conforme esclarece o site da empresa, o 
requerimento deve ser realizado 24 horas antes do voo. 

Como cediço, no processo civil a distribuição 
do ônus da prova se dá de acordo com o interesse da 
parte no reconhecimento do fato no qual embasada sua 
pretensão. 

Ao réu compete a produção da prova que, de 
algum modo, atue ou tenha atuado sobre fatos ligados 
ao direito arguido pelo autor, de modo a impedir sua 
formação, ou a modificar ou extingui-la, ex vi do art. 333, 
II, do CPC, verbis: 

Art. 333. O ônus da prova incumbe: 
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifica-
tivo ou extintivo do direito do autor. 

No caso presente, sem olvidar a análise sob a égide 
da legislação consumerista, uma vez confirmada, pelo 
réu, a ligação feita pela autora, a ele incumbia comprovar 
que esta se realizou apenas para obtenção de informa-
ções, e não para o requerimento do serviço especial, haja 
vista que, ao contrário do alegado, o site da companhia 
informa que o requerimento deve ser feito “[...] através de 
nossa Central de Atendimento pelo menos 24 horas antes 
do embarque [...]” (f. 59).

Contudo, nada trouxe a ré para demonstrar o 
alegado fato extintivo do direito dos autores, sendo certo, 
ainda, que dispensada a realização de prova oral, como 
se vê do termo de audiência de f. 89. 

Nessa toada, verifica-se que a ré não se desincumbiu 
do ônus de comprovar que a ausência de fornecimento 
de alimentação especial à 3ª autora não decorreu de 
falha nos serviços da empresa, razão pela qual deve 
ser responsabilizada pelos danos que o ato causou aos 
autores, mediante reparação pecuniária correspondente. 

b) Do quantum indenizatório. 
Reconhecido o dever de indenizar da ré, resta o 

exame do quantum indenizatório fixado na r. sentença 
objurgada. 

Diante da inexistência de parâmetros estabelecidos 
por lei para a quantificação do dano moral, doutrina 
e jurisprudência vêm-se manifestando no sentido de 
que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a 
compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem 
gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro 
lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige 
do Magistrado a observância dos princípios da proporcio-
nalidade e razoabilidade. 

A respeito, a lição de Sérgio Cavalieri Filho: 
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moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. 

O caso presente retrata incidência do dano moral 
puro, o que significa dizer que ele se esgota na lesão 
à personalidade. A prova do referido dano cinge-se 
à existência do próprio ilícito, pois o dano moral puro 
atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, a exemplo 
da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, 
tornando extremamente difícil a prova da efetiva da lesão. 

Corrobora o entendimento ora exposto o ilustre 
parecer ministerial, exarado às f. 147/152, da lavra do 
d. Procurador de Justiça Dr. Geraldo de Faria Martins da 
Costa, que enfatiza: 

No que diz respeito à criança não ter recebido sequer um 
ínfimo valor a títulos de danos morais, neste ponto a r. 
sentença merece reforma. Ora, quem realmente sofreu o 
dano foi a criança, vez que ficou mais de nove horas sem 
receber alimentação devida, tanto na ida quanto na volta da 
viagem. A afirmativa da empresa de que não teria ocorrido o 
requerimento prévio por parte dos autores cai por terra ao se 
analisar os documentos de f. 8-83-v. Além disso, de acordo 
com o art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
criança possui todos os direitos fundamentais à pessoa 
humana. 

Assim, concessa venia, entendo que procede a 
insurgência recursal dos apelantes no tocante à reforma 
da sentença quanto à indenização por danos morais à 
3ª autora. 

O valor da indenização deve ser fixado no mesmo 
patamar daquele arbitrado aos coautores (R$4.000,00), 
visto que a extensão dos danos se assemelha. 

Conclusão. 
Mercê de tais considerações, dou parcial provi-

mento ao primeiro apelo, para reformar, em parte, a 
sentença de f. 102/105 e condenar a ré ao pagamento 
de indenização por danos morais à 3ª autora, no importe 
de R$4.000,00, acrescidos de juros e correção mone-
tária, nos mesmos parâmetros fixados na decisão recor-
rida. Nego provimento ao segundo apelo. 

Considerando a sucumbência recíproca, condeno 
ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e 
honorários advocatícios, estes já fixados na sentença em 
20% sobre o valor da condenação, devendo os autores 
arcar com 25% e a ré com 75%, admitida a compen-
sação nos termos da Súmula 306 do STJ. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES e 
ARNALDO MACIEL. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL À 1ª 
APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO À 2ª.

. . .

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 
irritação ou sensibilidade exarcerbada estão fora da órbita 
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações 
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equi-
líbrio psicológico do indivíduo’ (Carlos Roberto Gonçalves. 
Responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Editora Saraiva).  

Na lição de Yussef Said Cahali, o dano moral pode 
ser conceituado como 

a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquili-
dade de espírito, a liberdade individual, a integridade indi-
vidual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 
afetos, classificando-se, desse modo, em dano que afeta a 
parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e 
dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, 
tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e 
dano moral puro (dor, tristeza, etc.). (Dano moral. 2. ed. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1998.)  

Do conjunto probatório, resta inequívoco que a 3ª 
autora, criança com menos de 2 anos de idade à época 
do ocorrido, não recebeu tratamento adequado quanto 
à sua necessidade de alimentação especial, durante dois 
voos internacionais operados pela ré (de 9 horas cada), e 
teve que ser alimentada por seus pais, a despeito de estes 
terem solicitado o serviço à companhia aérea. 

Nesse cenário, compartilho do entendimento 
sentencial de que não se olvida o transtorno, a angústia 
e a agressão à dignidade e à honra dos genitores da 
criança, que tiveram desrespeitados seus direitos como 
consumidores e experimentaram situação de total impo-
tência para solução de problema causado pelo prestador 
de serviço em relação à filha do casal. 

Contudo, no que concerne aos fatos de a infante 
não possuir idade suficiente à compreensão dos acon-
tecimentos ocorridos e ter sido alimentada por refei-
ções cedidas por seus pais, entendo, data venia, que 
tais circunstâncias não afastam à possibilidade de lesão 
moral. 

Isso porque, ainda que socorrida por seus pais 
para as refeições, teve sua integridade física violada pela 
empresa-ré, que foi negligente nos serviços a ela dispen-
sados, ficando sujeita à alimentação inadequada e trata-
mento não condizente com a seriedade da situação. 

Na órbita específica da proteção aos direitos 
da criança e do adolescente, a Lei 8.069/90 (ECA) é 
inconcussa ao assegurar-lhes, em seu art. 3º, todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, verbis: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facili-
dades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
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A matéria envolve prescrição da ação, e não pres-
crição intercorrente, de modo que não tem relevância o 
tempo consumido na tramitação do processo, cujo acom-
panhamento incumbe à parte interessada.

Daí ser equivocado o argumento trazido pela agra-
vante, de sua não intimação da suspensão da execução, 
o que eventualmente deveria ocorrer em caso de pres-
crição intercorrente. E, ainda que assim não fosse, se o 
processo de execução fiscal foi suspenso a pedido da 
Fazenda Pública, dispensa-se a sua intimação da decisão 
que acolheu o pedido e do arquivamento dos autos, que 
se dá a seguir por expressa determinação legal.

Dito isso, o certo é que o redirecionamento da 
execução fiscal contra os sócios co-obrigados, depois de 
decorridos 5 (cinco) anos desde a citação da pessoa jurí-
dica, autoriza a declaração da ocorrência da prescrição 
da ação.

Com efeito, como bem definiu o douto Julgador de 
primeiro grau de jurisdição, foi o que ocorreu no presente 
caso, pois a pessoa jurídica devedora foi citada no ano 
de 1996, só tendo sido deferida e ordenada a citação dos 
sócios ora agravados em 2003, quando em muito ultra-
passado o prazo de cinco anos.

Enfim, evidenciado o transcurso de lapso temporal 
superior a cinco anos, deve ser reconhecida a prescrição 
da ação em relação aos sócios/coobrigados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pela agravante, isenta por força 

de lei.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ANTÔNIO SÉRVULO e EDIVALDO 
GEORGE DOS SANTOS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Execução fiscal - Redirecionamento - Sócio 
coobrigado - Pessoa jurídica - Citação - 

Art. 174 do Código Tributário Nacional - Prazo - 
Transcorrência - Prescrição - Reconhecimento

Ementa: Execução fiscal. Redirecionamento. Citação 
do sócio. Prazo do art. 174 do CTN. Prescrição da 
ação reconhecida.

- O redirecionamento da execução fiscal contra sócio 
coobrigado, depois de decorridos cinco anos desde 
a citação da pessoa jurídica, autoriza a declaração da 
ocorrência da prescrição da ação em relação a ele.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.91.
791142-2/005 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais - Agravados: 
HPS Distribuidora Ltda., Afonso de Melo Pereira da Silva, 
Gláucia Cristina Melo Pereira da Silva - Relator: DES. 
MAURÍCIO BARROS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Maurício Barros, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2011. - Maurício 
Barros - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MAURÍCIO BARROS - A Fazenda Pública do 
Estado de Minas Gerais (agravante) ajuizou a presente 
ação de execução fiscal contra HPS Distribuidora Ltda. 
Posteriormente, requereu o redirecionamento do feito 
contra os sócios/coobrigados Afonso de Melo Pereira 
da Silva e Gláucia Cristina Melo Pereira da Silva (agra-
vados), tendo sido reconhecida, de ofício, a prescrição 
da ação em relação a eles, pois só foi deferido o redi-
recionamento da execução sete anos após a citação da 
empresa executada.

Agravou a exequente, alegando que não poderia 
ter sido reconhecida a prescrição, pois não foi intimada 
pessoalmente da suspensão da execução, o que somente 
ocorreu em fevereiro de 2003, não havendo falar em 
abandono da causa (f. 2/111).

Somente a agravada Gláucia Cristina Melo Pereira 
da Silva respondeu ao recurso, pugnando pela manu-
tenção da decisão (f. 126/136).

O douto Julgador de primeiro grau de jurisdição 
prestou as informações que entendeu cabíveis (f. 138).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço 
do recurso.

Inventário - Arrolamento - Honorários advocatícios 
- Quitação - Levantamento de valores - Alvará 
- Impossibilidade - Herdeiros ausentes e sem 
advogado constituído nos autos - Despesa 

imputada aos constituintes, e não ao espólio

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de arrolamento/
inventário. Honorários advocatícios. Alvará para levan-
tamento. Impossibilidade. Herdeiros não encontrados e 
sem advogado constituído nos autos. Despesa imputada 
aos constituintes, e não ao espólio. Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.07.
804445-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Cibele Barbosa de Matos - Relator: DES. BRANDÃO 
TEIXEIRA
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Roney Oliveira, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011. - Brandão 
Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Os autos versam sobre 
agravo de instrumento interposto em face da r. decisão de 
f. 43-TJ, que, nos autos de ação de arrolamento e inven-
tário, indeferiu o pedido de levantamento de valores para 
quitação de honorários advocatícios, sob o argumento de 
não constituir despesa a ser imputada ao espólio, sendo 
ônus dos constituintes.

Nas razões recursais, a agravante alegou que 
ajuizou ação de arrolamento com relação ao espólio 
de seu falecido pai; foi nomeada como inventariante; o 
herdeiro Geraldo Barbosa de Matos não foi encontrado; 
o herdeiro Jefferson Barbosa de Matos foi citado, mas não 
constituiu advogado; o advogado deste feito tem mais de 
60 (sessenta) anos, tendo, com respaldo no Estatuto do 
Idoso, prioridade na agilização do feito, como interve-
niente nos autos; a jurisprudência admite que o advo-
gado pode requerer ao juiz, nos autos da causa em que 
atue, o pagamento, diretamente a ele, dos honorários 
advocatícios contratados, desde que apresente o respec-
tivo contrato; requer a reforma da decisão atacada, para 
obter deferimento do pedido de liberação dos honorá-
rios advocatícios em favor do advogado constituído pelo 
espólio, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 
com determinação de expedição de alvará.

Às f. 50/52-TJ, foi indeferido efeito suspensivo à 
decisão agravada, visto que não fora constituído advo-
gado para os herdeiros Jeferson Barbosa Matos e 
Alessandra Barbosa de Matos, e não fora localizado o 
herdeiro Geraldo Barbosa de Matos. Demais disso, que o 
fato de o advogado da inventariante ser sexagenário não 
constituiria razão para o deferimento da liminar pleiteada.

Requisitadas, prestou o ilustre Juiz a quo as infor-
mações de f. 58-TJ, comunicando que fora mantida a 
decisão recorrida, e que o agravante cumprira o disposto 
no art. 526 do CPC.

Em parecer de f. 61-TJ, a d. Procuradoria-Geral de 
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Juízo de admissibilidade.
Inicialmente, tendo sido formulado pedido de 

justiça gratuita pela agravante e verificando-se o preen-
chimento dos requisitos exigidos pela legislação própria 
(Lei 1.060/50), especialmente a juntada de declaração 
legal de pobreza à f. 12-TJ, defiro os benefícios da justiça 
gratuita à agravante apenas para efeitos recursais.

Admito o recurso interposto, porque, além de 
próprio, encontram-se presentes os requisitos e pressu-
postos de admissibilidade.

Mérito.
No mérito, in casu, deve-se acompanhar os argu-

mentos já expostos na decisão que indeferiu a liminar 
pleiteada, tendo em vista a ausência de novos elementos 
nos autos que pudessem ensejar a modificação 
do entendimento.

Pois bem.
Trata-se de ação de arrolamento e inventário ajui-

zada pela agravante em relação ao espólio de Geraldo 
Gomes de Matos. Como se vê à f. 34-TJ, o MM. Juiz a 
quo nomeou-a inventariante.

Às f. 40/42-TJ, a agravante requereu o levanta-
mento de valores para quitação de honorários advocatí-
cios do advogado constituído pelo espólio.

Para indeferir o pedido da agravante, assim funda-
mentou o MM. Juiz monocrático na decisão ora agra-
vada: “No que toca ao pedido para levantamento de 
valores para quitação de honorários advocatícios, inde-
firo, uma vez que não é despesa a ser imputada ao 
espólio, sendo ônus dos constituintes” (f. 43-TJ).

Por expressa determinação legal, o agravo de instru-
mento é cabível na hipótese de decisão interlocutória 
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil repa-
ração, bem como nos casos de inadmissão da apelação 
e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida 
(art. 522 do CPC).

Todavia, no vertente caso, o deferimento do reque-
rimento, que pretendia o levantamento de valores para 
quitação de honorários advocatícios, somente seria 
possível na hipótese de o advogado representar todos os 
herdeiros ou de todos anuírem a tal requerimento, o que 
não ocorreu in casu. Como não há herdeiros não repre-
sentados pelo referido advogado, não seria conveniente 
liberar o valor respectivo.

Nesse sentido, cabe colacionar a lição de Wilson 
de Oliveira:

[...] Assim sendo, o inventariante não pode ingressar em juízo, 
desde que não seja advogado legalmente habilitado.
Precisa, pois, de outorgar procuração a um causídico de sua 
confiança e contratar com ele os honorários relativos aos 
serviços a serem prestados.
Contratado, agirá o advogado em nome do inventariante e 
tudo fará para o andamento rápido do processo até o julga-
mento da partilha.
Mas, esse trabalho é remunerado.
E o inventariante - que representa a herança, ativa e passiva-
mente, que age, por intermédio de advogado, em defesa dos 
direitos dos interessados, não pode, é claro, arcar sozinho 
com as despesas do advogado que contratara, como se fora 
ele o único interessado.
Tais despesas são indispensáveis ao processamento 
do inventário.
Devem, por conseguinte, ser pagas por todos, proporcional-
mente às suas quotas hereditárias.
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Belo Horizonte, 3 de novembro de 2011. - Luiz 
Carlos Gomes da Mata - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Versa o 
presente embate sobre recurso de apelação interposto 
por Valquíria Serafim Pereira, em face da prescrição 
trienal declarada na sentença proferida pelo ilustre e 
conceituado Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca 
de Governador Valadares, Dr. José Arnóbio Amariz de 
Sousa, nos autos da ação de cobrança de seguro, movida 
contra Bradesco Vida e Previdência S.A. 

Sustenta a apelante que não ocorreu a prescrição, 
pois o prazo só começa a fluir no momento que a parte 
toma conhecimento da negativa da seguradora, sendo 
que esta se deu de acordo com o documento de f. 16. 

Pede ao final, pela reforma da sentença com a 
condenação da requerida ao pagamento da indenização. 

A comprovação do preparo não foi acostada, por 
estar a apelante sob o pálio da justiça gratuita. 

Contrarrazões apresentadas às f. 127/139, 
pugnando pela manutenção da sentença. 

É o modesto relatório. Decido: 
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos 

de sua admissibilidade. 
No tocante ao prazo prescricional aplicável à 

espécie, é importante ressaltar que, ante o caráter faculta-
tivo do seguro firmado, deve prevalecer o prazo decenal, 
previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, uma vez 
que o seguro de vida firmado não consiste em seguro 
obrigatório, o que afasta a incidência da norma contida 
no art. 206, § 3, IX, do mesmo diploma legal. 

No caso em tela, não se trata de seguro obrigatório, 
mas sim de seguro facultativo firmado pelo marido da 
ora apelante, sendo que pleiteia o pagamento da indeni-
zação na condição de beneficiária. 

Dessarte, tendo o sinistro, qual seja o falecimento 
do marido da apelante ocorrido em 20.06.2006 (f. 15) e 
a ação interposta em 30.04.2010, no meu modesto inte-
ligir, o direito perseguido pela ora apelante não estaria 
prejudicado pelo instituto da prescrição. 

Nesse sentido, é a jurisprudência. Senão vejamos: 

Ação de cobrança. Ilegitimidade passiva. Prescrição. Risco 
assumido comprovado. Honorários advocatícios de sucum-
bência. Fixação. - Caracteriza-se a legitimidade da parte 
no fato de ser titular do direito invocado ou de estar sua 
adversa obrigada a suportar os efeitos oriundos de sentença, 
se eventualmente julgada procedente, na forma das deter-
minações contidas no Estatuto Processual Civil. A prescrição 
da ação do beneficiário contra a seguradora ocorre em dez 
anos, em se tratando de seguro de vida facultativo, na forma 
do art. 205 do Código Civil de 2002. Comprovado o risco 
previsto na apólice de seguros, nos termos do art. 1.432 do 
antigo Código Civil de 1916, é devida a indenização plei-
teada na peça de ingresso. Os honorários advocatícios de 
sucumbência, havendo condenação, devem ser fixados nos 
limites estabelecidos pelos arts. 20 do Código de Processo 
Civil, 205 do Código Civil e 1.432 do antigo Código Civil. 
(104990800862120011 MG 1.0499.08.008621-2/001 

Seguro de vida - Morte de cônjuge - Beneficiário - 
Natureza facultativa - Prescrição - Prazo decenal - 
Art. 205 do Código Civil - Aplicação e inteligência

Ementa: Seguro. Indenização. Morte cônjuge. Beneficiário. 
Prescrição trienal. Não ocorrência. Aplicação do art. 205 
do Código Civil de 2002 

- Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, 
a prescrição para as ações propostas pelo beneficiário 
fundadas em seguro obrigatório passou a ter regra espe-
cífica, consoante disposto no art. 206, § 3º, inciso IX. 
No entanto, o prazo prescricional aplicável às ações de 
seguro de vida facultativo é de 10 (dez) anos, consoante a 
regra geral do art. 205 do mesmo diploma legal. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.10.005171-0/001 - 
Comarca de Governador Valadares - Apelante: Valquíria 
Serafim Pereira - Apelado: Bradesco Vida Previdência S.A. 
- Relator: DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

Não quer isso dizer, entretanto, que o espólio tenha a obri-
gação de pagar ao advogado do inventariante o que foi 
contratado por este, sem assentimento dos demais.
Inexiste essa obrigação, visto ser esse contrato, relativamente 
aos outros interessados, res inter alios.

Demais disso, data venia, o fato de o advogado da 
inventariante ser sexagenário não constituiu razão para o 
deferimento da liminar.

Consta dos autos que o herdeiro Geraldo Barbosa 
de Matos não foi localizado, conforme edital de f. 38-TJ, 
não tendo sido nomeado curador especial.

Por fim, não há nos autos indicação de que os 
herdeiros Jeferson Barbosa de Matos e Alessandra 
Barbosa de Matos tenham constituído advogado no feito 
e, não há informações do juízo a quo em relação aos 
herdeiros que não outorgaram procuração nos autos.

Conclusão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES HILDA TEIXEIRA DA COSTA e 
AFRÂNIO VILELA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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(1), Relator: Otávio Portes, data de jugamento: 05.08.2009, 
data de publicação: 28.08.2009).                  

Diante de todo o exposto, entendo que a regra a ser 
aplicada no tocante à prescrição do direito da apelante é 
aquela constante do art. 205 do Código Civil de 2002, 
sendo de 10 (dez) anos a contar da data do sinistro em 
apreço. 

Com tais considerações, dou provimento ao recurso 
para cassar a sentença, afastando a prescrição trienal 
declarada e determinando o regular prosseguimento do 
feito, em seus ulteriores termos, com a análise de todas as 
questões abordadas nos autos. 

Custas, na forma da lei. 
É o modesto voto. 

DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI - De acordo com 
o Relator. 

DES.ª CLÁUDIA MAIA - De acordo com o Relator. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
 

Reintegração de posse - Partilha pendente -
 Contrato de cessão de direitos hereditários - 

Composse - Ausência de partilha - Ocorrência de 
esbulho - Agravo de instrumento - 

Pedido denegado

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de reintegração de 
posse. Partilha pendente. Contrato de promessa de cessão 
de direitos hereditários. Composse. Liminar. Ocorrência 
do esbulho. Recurso não provido. 

- Na ação de reintegração de posse, para o deferimento 
da liminar, cabe ao autor provar a posse, a turbação ou o 
esbulho praticado pelo réu, a data da turbação e a conti-
nuação da posse, embora turbada. 

- No caso de composse e condomínio, não pode um 
possuidor excluir a posse dos demais enquanto não 
for oficialmente dividida a propriedade, abrangendo 
também o promitente comprador da cessão de direitos 
hereditários. 

- Portanto, a posse pode ser exercida por quaisquer dos 
possuidores; contudo, todos os atos e decisões relativas 
ao imóvel devem ser efetivadas em comum acordo entre 
os possuidores. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0414.
11.002282-2/001 - Comarca de Medina - Agravante: 
Pedro Martins Cardoso - Agravada: Emeli Jorge Fernandes 
dos Santos - Relator: DES. WANDERLEY PAIVA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2011. - 
Wanderley Paiva - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. WANDERLEY PAIVA (Relator) - Cuida a espécie 
de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, 
interposto por Pedro Martins Cardoso, em face da 
decisão de f. 31/33-TJ, da lavra do MM. Juiz da primeira 
instância, Dr. Arnon Argolo Matos Rocha, que, nos autos 
da “ação de reintegração de posse c/c medida liminar de 
antecipação de tutela”, deferiu a medida liminar, determi-
nando que o agravante pare, de imediato, a construção 
no imóvel descrito na petição inicial, fixando multa diária 
de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento 
da medida. 

Em suas razões recursais, f. 02/08-TJ, o agra-
vante sustenta, em suma, que a agravada nunca teve 
a posse direta ou indireta da área em questão, de vez 
que, conforme se depreende do levantamento topográ-
fico confeccionado em agosto de 2010 pelo engenheiro 
Carlos Roberto Lopes, o Sr. Calixto Jorge, bem como seus 
demais irmãos, há muito tempo têm a posse exclusiva 
e determinada da área delimitada do imóvel, que fora 
acordada extrajudicialmente, sendo que sempre exer-
ceram a posse direta sobre o imóvel, consistente na área 
de 18,65,42 ha para cada herdeiro. 

Aduz ainda que, ante as fotografias anexas ao 
presente recurso, nota-se que há muito tempo o Sr. 
Calixto Jorge, transmitente do imóvel ao agravante, vinha 
exercendo com exclusividade a posse da área transferida 
ao recorrente, visto que ali já havia realizado lavouras de 
milho, feijão, banana e manga, atos que demonstram por 
si sós seu animus de possuidor do referido imóvel. 

Registra que a agravada vem discutir a posse 
lastreada única e exclusivamente em suposto domínio 
que possui na cota-parte do espólio dos bens deixados 
pelo pai, que fora transferido pelo Sr. Calixto Jorge ao 
recorrente, fato que é vedado pelo ordenamento pátrio, 
conforme a Súmula 487 do STF. 

Afirma também que a comprovação da posse pela 
agravada por meio de propriedade não se presta para 
pleitear a reintegração de posse, haja vista que deveria 
ter lastreado seu direito na existência da posse anterior 
exercida, de esbulho praticado pelo recorrente e quando 
este ocorreu, fatos que não restaram demonstrados e 
provados no presente feito. 

Ademais, declina que a agravada em nenhum 
momento demonstra e comprova os requisitos de que 
trata o art. 927 do CPC para proteção possessória, já 
que não consegue provar a sua posse, não identifica 
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a data do possível esbulho, tendo em vista que não há 
qualquer documento que indique notificação para a 
desocupação do imóvel e o marco inaugural do esbulho, 
e não demonstra como ocorreu o suposto esbulho por 
parte do agravante, se foi por violência, clandestinidade 
ou precariedade, e não comprova como ocorreu a perda 
de sua posse. 

Ao final, pugnou pelo recebimento do presente 
agravo de instrumento e concessão da liminar, para que 
seja reintegrado na posse do imóvel em questão, autori-
zando dar continuidade às obras ali realizadas e parali-
sadas, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso 
para reformar a decisão fustigada, confirmando o pedido 
de reintegração de posse com retomada das obras no 
imóvel objeto do litígio. 

Diante das circunstâncias e da matéria agravada, e 
por não vislumbrar os requisitos do art. 558 do CPC, foi 
negado o pedido liminar. 

Intimada, a agravada apresentou contraminuta às 
f. 66/69-TJ, pugnando em síntese pela manutenção da 
decisão agravada. 

O MM. Juiz singular prestou informações, mantendo 
a r. decisão fustigada, afirmando que o agravante cumpriu 
o disposto no art. 526 do Código de Processo Civil, cf. 
f. 106-TJ. 

É o breve relatório. Decido. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. 
Compulsando os autos, verifica-se que a agra-

vada ajuizou ação de reintegração de posse com pedido 
liminar contra o agravante, alegando que vem sofrendo 
esbulho possessório por parte deste. 

O Magistrado a quo deferiu a liminar pleiteada pela 
agravada, ao fundamento de que 

os requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil se 
encontram presentes, a saber: a posse direta exercida pela 
autora, o esbulho, caracterizado pelos atos praticados pelos 
requeridos, e data do esbulho de menos de ano e dia [...].

É a decisão agravada. 
Analisando detidamente os autos, entendo que 

razão não assiste ao agravante. Senão, vejamos: 
Conforme se infere dos autos, a autora Emeli 

Jorge Fernandes dos Santos foi nomeada inventariante 
em processo de inventário relativo ao espólio dos bens 
deixados por seu genitor, Chafik Jorge, estando por isso 
na posse indireta dos mesmos. 

Segundo a autora, ora agravada, os demais 
herdeiros vêm efetuando a venda de partes dos bens do 
espólio a várias pessoas, antes mesmo de finda a partilha, 
através de “contrato particular de promessa de cessão de 
direitos hereditários”, sem ao menos ter certeza de qual 
quinhão tocará a cada um. 

Fato este corroborado pelo “contrato particular 
de promessa de cessão de direitos hereditários” acos-
tado à f.27-TJ, através do qual o agravante Pedro Martins 

Cardoso teria adquirido do herdeiro Calixto Jorge uma 
área de 13,00 hectares no “imóvel denominado Fazenda 
Lagoinha, Três Barras e Sapucaia”, situada no Município 
de Medina/MG, “em comunhão com os demais herdeiros 
de Chafik Jorge”. 

Em sua irresignação, o agravante sustenta que 

a natureza jurídica da herança é tratada como direito de 
propriedade e, se algum dos herdeiros exerce de fato a posse 
sobre um ou alguns bens com animus de possuidor, não deve 
sua posse ser retirada sob a alegação de melhor domínio, 
tendo em vista que sempre foi público e notório que tanto 
o vendedor do bem ao agravante, com outros herdeiros 
vinham exercendo posse pro diviso sobre o imóvel, vez que 
ali já haviam se assentado, realizado benfeitorias (plantações) 
e delimitado a área de posse da cada um, o que foi feito sem 
nenhuma contestação da agravada, visto que, há muito, esta 
tem conhecimento de que outros herdeiros do imóvel também 
cederam os direitos sobre este a terceiros, e manteve-se 
inerte, vindo a insurgir-se somente contra o agravante por 
meras questões pessoais (f. 05-TJ). 

Pois bem. 
É certo que as ações possessórias se processam de 

acordo com os arts. 920 e seguintes do CPC, sendo que, 
para o deferimento do pleito liminar, em ação de reinte-
gração de posse, nos termos do art.927 do CPC, cabe 
ao autor provar: 

I - a sua posse; 
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 
III - a data da turbação ou do esbulho; 
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 

Da leitura do artigo e seus incisos, resta claro que, 
para a concessão da liminar de reintegração de posse, 
exige-se a presença dos requisitos elencados no artigo 
acima transcrito, quais sejam: prova da posse do autor, 
prática da turbação e a perda da posse ocorrida há 
menos de ano e dia. Além dos requisitos do fumus boni 
iuris e do periculum in mora. 

Nesse sentido, o ensinamento do ilustre jurista 
Humberto Teodoro Júnior, in Curso de direito processual 
civil, Rio de Janeiro: Forense, 2001, v. III,  p.124: 

A lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua 
posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a 
existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em 
que tal tenha ocorrido. 

No caso em comento, estamos diante do instituto 
da composse, tendo em vista que o bem imóvel objeto 
da lide é, ao mesmo tempo, oriundo da herança deixada 
pelo genitor da agravada e, portanto, parte do espólio 
e, ainda, pertencente ao patrimônio do promissário 
comprador por força do contrato de promessa de cessão 
de direitos hereditários firmado com um dos herdeiros. 

A composse ocorre quando duas ou mais pessoas 
têm a posse sobre a mesma coisa, ou seja, cada um 
possui a coisa ou o direito em partes iguais (possessio pro 
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Inventário - Patrimônio desconhecido - Busca 
- Ofícios ao Banco Central e à Receita Federal - 
Possibilidade - Medida excepcional justificada 
pelas circunstâncias do caso - Art. 5º, X, da 

CF/88 - Inteligência

Ementa: Agravo de instrumento. Inventário. Patrimônio 
desconhecido. Expedição de ofícios ao Banco Central e 

indiviso), sendo que a quota-parte representa a medida 
do poder de cada um, sem, contudo, constituir uma parte 
real e efetiva da coisa ou do direito sobre o qual a posse 
se exerce. 

Daí que, como leciona Orlando Gomes: 

O objeto da posse há de ser exclusivo. A posse in solidum da 
mesma coisa é contra a natureza, se entendida como poder 
físico imediato, pois duas pessoas não podem ter uma coisa 
ao mesmo tempo. Todavia, essa dificuldade desaparece em 
face do conceito segundo o qual a posse é o exercício da 
propriedade. Se o domínio pode ser comum, também pode 
ser pro indiviso. Admite-se, com efeito, que diversas pessoas 
possam ser possuidoras de uma só e mesma coisa. A posse 
em comum da mesma coisa, no mesmo grau, chama-se 
composse. (Direitos reais. 12. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 
1996, p. 38.) 

Da mesma forma ensina Caio Mário da Silva 
Pereira: 

Interesse maior, obviamente, reside na determinação das 
relações internas entre compossuidores e fixação dos respec-
tivos direitos. A todos os compossuidores reconhece a lei 
iguais atributos, assegurando-lhes a todos a utilização da 
coisa comum, contanto que não interfiram no exercício, 
por parte dos outros, ou de qualquer deles, de iguais facul-
dades. Nenhum dos compossuidores possui a coisa por 
inteiro (Lafayette), porém cada um tem-lhe a posse por 
fração ideal, se, pois, um perturbar o desenvolvimento da 
composse, poderá qualquer dos outros valer-se dos interditos, 
cujo alcance adstringe-se à contenção do compossuidor no 
respeito à posse dos outros. (Instituições de direito civil. 13. 
ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1999, v. IV, p.28.) 

Convém anotar que, até a realização da partilha 
judicial ou da partilha amigável a ser homologada pelo 
juiz, os herdeiros possuem apenas parte ideal da herança, 
e não partes individualizadas, como faz crer o agravante, 
ou seja, todos os herdeiros possuem o direito sobre o 
espólio como um todo, situação que somente terá fim 
com a partilha (art. 1.791 e parágrafo único, do CC, c/c 
art.1.793, § 2º). 

Daí que, in casu, há um condomínio da propriedade 
rural herdada, uma vez que não houve divisão oficial do 
terreno, nem por divisão judicial nem de forma amigável 
extrajudicialmente, de modo que tanto a agravada tem 
direito quanto os demais herdeiros e, por consequência, 
aqueles que com estes últimos contrataram. 

No caso em questão, verifica-se a composse e 
o condomínio, não podendo um possuidor excluir a 
posse dos demais enquanto não for oficialmente divi-
dida a propriedade, abrangendo também o promitente 
comprador da cessão de direitos hereditários. 

Portanto, a meu ver, a posse pode ser exercida tanto 
pela agravada quanto pelo agravante; contudo, todos os 
atos e decisões relativas ao imóvel devem ser efetivados 
em comum acordo entre os possuidores. 

Daí que o fato de o agravante ter se tornado 
“proprietário” do terreno - gize-se, de forma irregular -, 
não lhe dá o direito de exercer a posse do imóvel, de 
forma exclusiva, nele exercendo atos de “dono” sem 
consulta aos demais condôminos, em razão da composse 

existente entre os herdeiros do espólio, caracterizando 
assim o esbulho. 

Este o entendimento jurisprudencial: 

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rein-
tegração de posse. Cessão de direitos hereditários. Partilha 
pendente. Composse. Liminar possessória. Não cabimento. 
Recurso não provido. - É defeso ao herdeiro que detém a 
posse de coisa comum e indivisa, oriunda de direitos hereditá-
rios, pretender excluir a posse de outro copossuidor mediante 
ação de reintegração de posse. Recurso não provido. (TJMG 
- Agravo n° 1.0019.07.015436-4/001 - 17ª Câmara Cível 
- Rel. Des.ª Márcia De Paoli Balbino - Data do julgamento: 
2.8.2007.) 

Reintegração de posse. Cessão de direitos hereditários. 
Composse. Litígio entre herdeiros. Impossibilidade. - É defeso 
ao herdeiro que detém a posse de coisa comum e indivisa, 
oriunda de direitos hereditários, pretender excluir a posse de 
outro copossuidor mediante ação de reintegração de posse. 
Apelo não provido. (TJMG - 2.000.00.456901-9/000, Rel. 
Des.ª Evangelina Castilho Duarte, DJ de 26.2.2005.) 

Reintegração de posse. Composse. Posse exclusiva da área 
comum. Impossibilidade. Carência da ação. - Configurada 
a composse, um dos condôminos ou possuidores não pode 
pretender a declaração de posse da totalidade da área comum. 
Assim, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por 
carência da ação (falta de interesse processual), configura-se 
medida incensurável. (TJMG - 2.000.00.469089-3/000, 
Relator Des. José Flávio de Almeida, DJ de 11.6.2005.) 

Assim, a meu ver, não merece reforma a decisão 
agravada, pois restou configurado o esbulho, em razão 
da ausência de divisão da propriedade de forma amigável 
ou judicial, sendo que, em princípio, a ocupação do agra-
vante no imóvel, na forma como feita, é injusta. 

Registre-se que a liminar não foi deferida para 
desocupação do imóvel, mas apenas se determinou a 
paralisação de obras por parte do agravante. 

Com essas considerações, nego provimento ao 
presente recurso, mantendo incólume a r. decisão agra-
vada, pelos fundamentos expostos. 

Custas recursais, pelo agravante. 

DES.ª SELMA MARQUES - De acordo com o Relator. 

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - De acordo 
com o Relator. 

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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é uma garantia fundamental do cidadão, que só deve 
ser rompido em casos de última necessidade, por meio 
de ordem judicial, e, para que o sigilo bancário seja 
quebrado, é mister que a parte tenha esgotado os meios 
necessários para obter as informações que entende 
necessárias. 

Nesse sentido já decidiu o eg. Superior Tribunal de 
Justiça: 

A requisição judicial à Receita Federal, à Telesp, ao Detran 
para que informem sobre a declaração de bens do executado 
somente se admite em casos excepcionais, demonstrando 
que a exequente esgotou os esforços possíveis para obtê-los, 
com resultado infrutífero (REsp nº 191.961-SP, DJMG de 
07.05.99). 

O caso em apreço é excepcional, restando justifi-
cada a necessidade de expedição dos ofícios à Receita 
Federal e ao Banco Central, já que não existem outros 
meios para obter as informações pretendidas pela ora 
agravante. Ademais, ao Estado assiste o interesse de que 
o inventário seja concluído da maneira mais completa e 
rápida possível. 

Observo que os herdeiros não conhecem a extensão 
do patrimônio do falecido. O parentesco é distante, e a 
família parece ser desunida, o que só dificulta a loca-
lização dos bens. A expedição desses ofícios é neces-
sária e pode evitar uma futura sobrepartilha, caso futura-
mente fosse descoberto que algum bem do de cujus não 
foi inventariado. 

Esta providência não trará prejuízo a ninguém, já 
que uma das consequências naturais do inventário é a 
exposição dos dados fiscais e bancários do de cujus, 
e, caso seja descoberto algum bem oculto, todos os 
herdeiros serão beneficiados. 

Dessa forma, dou provimento ao recurso para 
determinar que o Magistrado de origem expeça os ofícios 
requeridos pela agravante. 

Custas, ex lege. 

DES. EDILSON FERNANDES - De acordo com o 
Relator. 

DES. MAURÍCIO BARROS - De acordo com o 
Relator. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
 

à Receita Federal. Medida excepcional justificada pelas 
circunstâncias do caso. 

- O caso em apreço é excepcional, restando justificada a 
necessidade de expedição dos ofícios à Receita Federal e 
ao Banco Central, já que não existem outros meios para 
obter as informações pretendidas. Ademais, ao Estado 
assiste o interesse de que o inventário seja concluído da 
maneira mais completa e rápida possível, e a providência 
requerida não gera prejuízos a ninguém. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0188.10.003353-
2/001 - Comarca de Nova Lima - Agravantes: Nilce 
de Queiroz Carvalho, herdeiros de Enoch Augusto de 
Queiroz - Agravados: Denise Augusto de Queiroz, Daisy 
Augusto de Queiroz e outros, Dalva Augusto de Queiroz 
da Rocha, Diva Augusta de Queiroz, Anette de Queiroz 
Karlin, Nance de Queiroz Pereira, todos herdeiros de 
Enoch Augusto de Queiroz - Relator: DES. EDIVALDO 
GEORGE DOS SANTOS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 1º de novembro de 2011. - Edivaldo 
George dos Santos - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS - Cuidam 
os autos de agravo de instrumento interposto por Nilce 
de Queiroz Carvalho, inventariante do espólio de Enoch 
Augusto de Queiroz, contra a decisão acostada por cópia 
à f. 48, por via da qual o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Nova Lima, nos autos da ação de inven-
tário dos bens de Enoch Augusto de Queiroz, indeferiu os 
pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal e ao 
Banco Central. 

Com a inicial vieram aos autos os documentos de 
f. 10/49. 

Através da decisão de f. 54, indeferi o postulado 
efeito ativo a este recurso, pelas razões que ali declinei. 

Instado a prestar informações, o Juiz da causa o fez 
mediante o ofício de f. 61, salientando as razões que o 
motivaram a proferir e manter a decisão guerreada. 

Devidamente intimados, apenas um dos agravados 
ofertou contraminuta, manifestando-se pelo provimento 
do recurso. 

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, essa 
se manifestou pela desnecessidade de intervenção no 
feito. 

Sucinto o relatório, passo a proferir meu voto. 
Sabe-se, e não se duvida de que, em virtude do 

que dispõe o art. 5º, X, da CF/88, o direito à intimidade 

Execução - Apontamento - Cadastro restritivo 
de crédito - Serasa - Possibilidade - Ausência de 

prejuízos

Ementa: Agravo de instrumento. Apontamento de exis-
tência de execução. Possibilidade. Ausência de prejuízos. 
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- Tendo em vista que a existência das execuções não 
é negada, é possível o apontamento junto ao Serasa 
da existência das execuções, por não se tratar de fato 
inverídico. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0301.
11.008446-6/001 - Comarca de Igarapé - Agravante: 
Frigorífico Alvorada Ltda. - Agravado: Serasa S.A. - 
Relator:  DES. TIBÚRCIO MARQUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2011. - Tibúrcio 
Marques - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. TIBÚRCIO MARQUES - Trata-se de agravo 
de instrumento interposto por Frigorífico Alvorada Ltda. 
contra a decisão de f. 49/50-TJ, proferida nos autos da 
ação condenatória de obrigação de fazer ajuizada pelo 
agravante, em desfavor do agravado, via da qual o MM. 
Juiz de primeira instância indeferiu o pedido liminar, 
formulado pelo agravante, para retirar dos cadastros 
restritivos de crédito a anotação ilegal realizada de ofício 
pela agravada. 

Inconformado, busca o agravante a reforma da 
decisão, ao argumento de que o ato praticado pela 
empresa agravada é ilegal, abusivo e inconstitucional, já 
que não foi a suposta credora, ou seja, a Fazenda Pública 
Federal, que requereu a anotação, mas a própria agra-
vada, através de pesquisa no Diário Oficial, para simples 
atualização dos seus cadastros, como se a requerida 
tivesse poder para isso. 

Alega tratar-se de suposto débito, que será discutido 
ainda em processo judicial. 

Afirma que não foi sequer notificada com 15 dias 
de antecedência acerca da anotação, como prevê a legis-
lação vigente. 

Requer a reforma da decisão agravada, para a 
concessão da liminar para retirada da anotação restri-
tiva realizada pela empresa Serasa Experian, no valor 
de R$11.617,54 (onze mil seiscentos e dezessete reais e 
cinquenta e quatro centavos). 

Por essas razões, pediu o processamento do 
presente agravo, o deferimento do efeito suspensivo ativo 
e, ao final, o provimento do recurso. 

O recurso foi recebido às f. 63/64, tendo sido inde-
ferido o efeito suspensivo pretendido. 

Informações prestadas à f. 72-TJ. 
Sem contrarrazões, haja vista que o agravado ainda 

não integrou a relação processual. 
É o breve relatório. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conhece-se do recurso. 

Pretende o agravante a reforma da decisão agra-
vada, para que seu nome fosse excluído do Serasa, pela 
existência de execuções movidas contra ele. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há apon-
tamento no Serasa de débito em nome do agravante, 
vale dizer, não há apontamento de inscrição restritiva 
de crédito. Apenas consta no Serasa a existência de 
execuções movidas contra o agravante. 

Nesse ponto, destaca-se o fato de que a existência 
das execuções não é negada, sendo que o agravante 
sustenta tão somente que não houve pedido do credor das 
execuções e que não teria havido comunicação prévia. 

Dessa forma, não pode ser determinada a retirada 
do apontamento existente, que indica tão somente a exis-
tência da execução, sendo que tal apontamento não 
pode ser tido como restritivo de crédito. 

Isso porque apenas está indicando que existem as 
execuções, o que não é inverídico, e que, assim, podem 
ser mantidas até a extinção das execuções. 

A indicação no Serasa sobre a existência da 
execução é feita de forma automática, e não a pedido do 
exequente, principalmente porque a execução é pública, 
e, assim, a indicação de sua existência pode ser feita, por 
não ser fato inverídico. 

Veja-se uma passagem do voto proferido pela 
eminente Des.ª Maria Luíza de Marilac, no Agravo de 
Instrumento 0236566-44.2011.8.13.0000: 

Com efeito, indica o documento de f. 09 que junto ao Serasa 
consta o registro da ação de execução que tramita em apenso. 

Entretanto, é sabido que é automático o registro 
de ações judiciais e que o procedimento independe de 
requerimento dos credores. 

Nesse contexto, importante destacar que o sistema 
composto pelos órgãos de proteção ao crédito capta tais 
informações, que servem para conhecimento público dos 
usuários. 

Depois, trata-se de procedimento respaldado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, para tais situa-
ções, dispensa a prévia notificação do devedor, nesse 
sentido. 

Confiram-se outros julgados nesse mesmo sentido, 
de que a informação da existência da execução é de 
domínio público e, assim, cabível e regular sua ocorrência: 

Ação de indenização. Serasa. Anotação de ação de execução 
fiscal. Ausência de prévia comunicação. Desnecessidade. 
Execução suspensa. Regularidade na manutenção da 
anotação. - Em se tratando de inscrição acerca da pendência 
de ação de execução, cuja existência já é conhecida pelo 
devedor, e que já pode ser conhecida pelo público, tendo em 
vista a publicidade dos atos processuais, não há que se falar 
em necessidade de prévia comunicação quanto à anotação. 
- Não estando a execução extinta, mas apenas suspensa, não 
há irregularidade na manutenção da anotação, tendo em 
vista que ela apenas informa quanto à existência da ação 
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO. 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011. - Mota e 
Silva - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. MOTA E SILVA - Relatório.
Agravo regimental aviado por Estênio Moreira da 

Silva contra decisão monocrática, de f. 139/146, pela 
qual neguei seguimento ao recurso de apelação aviado 
pelo ora agravante, contra sentença proferida pelo MM. 
Juiz de Direito Ronan de Oliveira Rocha, de f. 33/35, que 
julgou procedente o pedido contido na inicial da ação 
cautelar de atentado, ajuizada por Juvenal Campos Leal 
e sua mulher Dalva Campos Leal, contra o ora agra-
vante, determinando que o agravante restabelecesse o 
estado anterior das cercas do imóvel Braúnas-Candeias, 
descrito na inicial, bem como para proibir-lhe qualquer 
inovação no estado do referido imóvel até o julgamento 
final do processo nº 0325.06.001056-9, ficando ainda 
o apelante proibido de falar no referido processo até a 
purgação do atentado. 

Em suas razões de agravo, de f. 154/157, alega 
o agravante que não foram apreciadas as matérias de 
ordem pública suscitadas no recurso de apelação. Afirma 
que aviou o recurso de apelação na primeira oportuni-
dade que lhe coube falar nos autos e, portanto, o recurso 
não é intempestivo. Reporta-se à legislação e jurispru-
dência. Ao final, pede provimento ao recurso. 

É o relatório. 
Mantenho a decisão agravada, por seus próprios 

termos, abaixo transcritos. 
Inicialmente, observo que a parte ré, ora apelante, 

devidamente citada, conforme carta precatória juntada às 
f. 27/31, não apresentou contestação, tornando-se revel, 
nos termos do art. 319 CPC. 

Se o réu se apresenta como revel, por não ter 
contestado a ação, quanto aos prazos processuais deve 
ser observada a norma contida no caput do art. 322 
CPC, in verbis: 

Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, 
correrão os prazos independentemente de intimação, a partir 
da publicação de cada ato decisório. 

É sabido ainda que, embora decretada a revelia, 
é permitido ao réu intervir no processo, recebendo-o no 
estado em que se encontra, nos termos do parágrafo 
único do art. 322 CPC: 

“Parágrafo único. O revel poderá intervir no 
processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em 
que se encontrar.” 

Revelia - Prazo recursal - Início da fluência - 
Publicação da sentença em cartório - Art. 322, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil 

- Inteligência - Constituição de advogado 
após a prolação da sentença - Intimação para 

cumprimento da decisão - Ausência de reabertura 
de prazo recursal

Ementa: Direito processual civil. Revelia. Constituição de 
advogado após a prolação da sentença. Prazo recursal. 
Início da fluência. Publicação da sentença em cartório. 
Intimação para cumprimento da sentença. Ausência de 
reabertura de prazo recursal. 

- “Contra o revel que não tenha patrono nos autos, 
correrão os prazos independentemente de intimação, a 
partir da publicação de cada ato decisório”, ut art. 322, 
CPC. 

- Constituído advogado somente após a prolação da 
sentença, o prazo recursal inicia-se a partir da publicação 
da sentença em cartório. 

- A intimação pessoal para cumprimento da sentença não 
reabre prazo recursal. 

AGRAVO Nº 1.0325.09.013386-0/003 - Comarca de 
Itamarandiba - Agravante: Estênio Moreira da Silva - 
Agravados: Juvenal Campos Leal e outra - Relator: DES. 
MOTA E SILVA

(Apelação 1.0145.09.563170-4/001(1) - Rel. Des. Pedro 
Bernardes - J. em 19.04.2011). 

Agravo regimental. Ação de indenização. Serasa. Inscrição. 
Prévia comunicação ao devedor. Prescindibilidade. Existência 
de execução. Dívida. Informação de domínio público. 
Decisão agravada. Manutenção. - Havendo execução judi-
cial aparelhada, a existência da dívida é informação de 
domínio público, em face dos assentos cartorários, sendo, 
pois, em conseq uência, despicienda a prévia comuni-
cação, ao devedor, de que seu nome será inscrito no Serasa. 
Precedentes [...]. (STJ. AgRg no REsp 1199459/SP. Rel. Min. 
Sidnei Beneti. 28.09.10). 

Feitas essas considerações, principalmente por 
constar apenas a existência das execuções, e o que não é 
inverídico, nego provimento ao recurso, mantendo incó-
lume a decisão agravada. 

Custas, ex lege. 

DES. TIAGO PINTO - De acordo com o Relator. 

DES. ANTÔNIO BISPO - De acordo com o Relator. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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A primeira visa a conferir eficácia natural à sentença, como 
ato da autoridade, oficializando a resposta ao conflito. Isto se 
opera ou pela prolação de sentença em audiência, ou pela 
inserção da mesma nos autos. A intimação é o ato de tornar 
a sentença ‘íntima’ às partes entre as quais é dada. Opera-se 
essa intimação pela leitura em audiência ou pela publicação 
no órgão oficial. 3. Timbrada a distinção e assentado que 
contra o revel os prazos correm independentemente de inti-
mação (art. 322 do CPC), conclui-se que o termo a quo para 
o revel recorrer inicia-se com a ‘publicação’ da sentença na 
forma acima apontada. Desta sorte, publicada a decisão, 
pela inserção da sentença nos autos, inicia-se o prazo legal 
do revel para recorrer.4. Intempestividade. Recurso despro-
vido. (REsp 399.704/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma 
julgado em 30.10.2002, DJ de 04.11.2002, p. 154.) 

Agravo regimental. Recurso especial. Processual civil. 
Contestação e documentos considerados inexistentes. Revelia 
do réu. Intimação da sentença. Termo inicial. Publicação em 
cartório.1. Se oportunizado prazo para regularização proces-
sual (art. 13 do CPC) a parte permanece inerte, deve o ato 
processual praticado ser reputado como inexistente (art. 37, 
parágrafo único, do CPC).2. A Corte Especial deste Tribunal 
Superior consagrou o entendimento de que o termo inicial 
do prazo para apelar do réu que se encontra revel é a publi-
cação da sentença em cartório, e não a intimação do refe-
rido ato judicial na imprensa oficial, consoante o disposto no 
art. 322 do CPC.3. Agravo regimental a que se nega provi-
mento (AgRg no REsp 749970/PR, Rel. Ministro Vasco Della 
Giustina, Terceira Turma, DJe de16.08.2010). 

O prazo para a interposição do recurso de apelação 
é de 15 (quinze) dias após a publicação da sentença, 
como dispõe o art. 508 do CPC. 

De acordo com a certidão da Secretaria do Juízo, 
a decisão recorrida foi publicada em cartório no dia 
22.11.2010, segunda-feira (f. 36). Dessa forma, o prazo 
final para a interposição do recurso de apelação ocorreu 
em 07.12.2010, terça-feira. 

Portanto, é intempestivo o recurso de apelação da 
parte ré que foi protocolizado no dia 25.3.2011 (f. 53). 

Ressalte-se que a intimação pessoal do apelante 
efetivada após a sentença tinha o escopo exclusivo de 
dar-lhe ciência da ordem de restabelecer o estado ante-
rior das cercas do imóvel Braúnas-Candeias, descrito na 
inicial, bem como para proibir-lhe qualquer inovação 
no estado do referido imóvel até o julgamento final do 
processo nº 0325.06.001056-9, ficando ainda proibido 
de falar no referido processo até a purgação do aten-
tado. Em outras palavras, a intimação foi para cumpri-
mento da sentença, não influindo em qualquer hipótese 
no prazo recursal. 

Pelo exposto, considerando tudo quanto foi visto, 
nego provimento ao agravo. 

Custas recursais, pelo agravante. 

DES. ARNALDO MACIEL - De acordo com o Relator. 

DES. JOÃO CANCIO - De acordo com o Relator. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

. . .

No caso dos presentes autos, observa-se que a 
parte ré, ora apelante, só constituiu procurador nos autos 
após a prolação da sentença (v. f. 51/52), o que atrai a 
aplicação dos dispositivos acima transcritos. 

Apenas após o comparecimento nos autos através 
de advogado devidamente constituído, é que o apelante 
adquiriu o direito de ser intimado no DJe dos atos 
subsequentes. 

A jurisprudência do STJ é tranquila: 

Da revelia resultam duas consequências, uma de natureza 
material. A presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo 
autor. E outra de cunho processual. A dispensa de intimação 
do réu para os atos subsequentes. Mas não fica o réu proi-
bido de intervir no processo. Só que o recebe no estado em 
que se encontra (CPC, art. 322, parte final). Comparecendo 
aos autos, através de advogado devidamente constituído, a 
partir daí adquire o direito de ser intimado de todos os atos 
subsequentes, inclusive, a toda evidência, da sentença (STJ, 
3ª T., REsp nº 238.229/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJU de 
16.06.02, in Código de Processo Civil anotado, Humberto 
Theodoro Júnior, 11. ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2007, p. 239). 

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Execução. 
Omissões no acórdão. Inexistência. Revelia. Prazos proces-
suais. Publicação. Excesso de execução. Reexame do 
conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. 
Decisão agravada mantida. Improvimento. I. A jurisprudência 
desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos 
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o 
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 
utilizados pela parte. II. Nos termos do artigo 322 do Código 
de Processo Civil, incidindo os efeitos da revelia ao réu sem 
patrono constituído nos autos, os prazos processuais correm a 
partir da publicação dos atos decisórios, independentemente 
de intimação. III. A convicção a que chegou o acórdão recor-
rido decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o 
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do 
mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial 
à luz da Súmula 7 desta Corte. IV. O agravante não trouxe 
nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do 
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 
V. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1155241/
GO, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 
27.10.2009, DJe de 06.11.2009.) 

Assim, não há dúvida de que o prazo para a parte ré 
apresentar o recurso de apelação nestes autos começou a 
correr a partir da publicação da sentença, a qual ocorreu 
em 22.11.2010, de acordo com a certidão da Secretaria 
do Juízo (f. 36). 

Necessário esclarecer que a intimação do ato 
processual no DJe é meio de comunicação de sua reali-
zação, o que é diferente da publicação do ato processual 
que ocorre em cartório. 

Nesse sentido: 

Processo civil. Réu revel. Ausência de intimação. Termo a 
quo para recorrer. Publicação da sentença. Intempestividade. 
Aplicação do disposto no art. 322 do CPC. 1. A revelia 
dispensa a futura intimação do réu, na forma do disposto no 
art. 322 do CPC, permitindo-lhe intervir no processo, tempes-
tivamente, recebendo-o no estado em que se encontra. 2. 
Deveras, não se deve confundir 1publicação com intimação’. 
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ré à devolução dos valores pagos, em virtude do referido 
reajuste, praticado no ano de 2009, de forma simples, a ser 
atualizada pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, desde a data dos respectivos reem-
bolsos, além de juros de 1% ao mês, a contar da citação. 

Inconformada, apela a ré às f. 247/273, susten-
tando que não pode ser obrigada a se vincular ad eternum 
à empresa estipulante. Acrescenta que o prazo de vigência 
do seguro estava expresso na apólice, podendo haver sua 
renovação automática desde que não houvesse manifes-
tação contrária da parte ré. 

Alega que a não renovação ocorreu pela não acei-
tação da estipulante sobre a aplicação do reajuste, enfa-
tizando que o prêmio deve ser proporcional ao custo da 
probabilidade de ocorrência do sinistro. 

Defende o percentual de reajuste aplicado. 
Insurge-se contra a determinação de devolução dos 
valores pagos a maior em 2009, sustentando que os 
reajustes são devidos. 

Contrarrazões, f. 275/282, pelo desprovimento do 
recurso. 

Conheço do recurso, porque presentes seus pressu-
postos de admissibilidade. 

As partes firmaram contrato de adesão, apólice 
nº 87.0001.9, em 1º de maio de 1997, com prazo deter-
minado de 12 meses, vigorando por 13 anos, momento 
em que passaram a existir discordâncias quanto aos 
valores das mensalidades, o que acabou por gerar o ajui-
zamento da presente demanda. 

A pretensão deduzida na inicial consiste na manu-
tenção dos valores das mensalidades na forma contra-
tada, declaração da ilegalidade do percentual de 33,41% 
cobrado no ano de 2009, bem como a devolução destes 
valores. A parte ré, por sua vez, defende o direito de não 
renovação, argumentando não ser obrigada a perma-
necer vinculada a um contrato perpetuamente. 

O M. Juiz a quo, fundamentado na abusividade da 
cláusula que faculta à operadora a não renovação da 
apólice, bem como na que estipula o reajuste da mensa-
lidade de acordo com a alteração da faixa etária, e ainda 
na inexistência da impugnação específica quanto aos 
demais pedidos, deu total provimento à ação. 

Pois bem. 
A relação obrigacional existente entre as partes é 

protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e sob 
suas diretrizes é que devem ser interpretadas as cláusulas 
do contrato existente entre os litigantes. 

Cláudia Lima Marques, em obra intitulada Contratos 
no Código de Defesa do Consumidor, 2. ed., Editora 
Revista dos Tribunais, demonstra a devida aplicação do 
referido código em tais contratos: 

Resumindo, em todos estes contratos de seguro podemos 
identificar o fornecedor exigido pelo art. 3º do CDC, e o 
consumidor. Note-se que o destinatário do prêmio pode 
ser o contratante com a empresa seguradora (estipulante) 
ou terceira pessoa, que participará como beneficiária do 

Plano de saúde - Contrato antigo - Mudança de 
faixa etária - Cláusulas de cancelamento e/ou 

majoração do valor - Nulidade - Reconhecimento 
- Discriminação vedada - Violação do princípio da 
boa-fé objetiva e confiança - Interesse individual 

homogêneo - Relevância social - CDC - 
Estatuto do Idoso - Aplicação

Ementa: Rescisão unilateral. Violação ao princípio da 
boa-fé objetiva e da confiança. Reajuste das mensali-
dades dos planos de saúde em razão da mudança de 
faixa etária. Interesse individual homogêneo. Relevância 
social. Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do 
Idoso. Vedada a discriminação. Sentença mantida. 

- Os planos de assistência à saúde são destinados à pres-
tação continuada de serviços ou cobertura de custos 
assistenciais, com a finalidade de garantir a assistência 
à saúde do consumidor, de modo que a rescisão abrupta 
do contrato viola o princípio da boa-fé objetiva. 

- O usuário que atinge 60 anos, cujo plano de saúde 
antecede a Lei 9.656/98, está sempre amparado contra 
a abusividade de reajustes das mensalidades dos planos 
de saúde com base exclusivamente na mudança de faixa 
etária, pela própria proteção oferecida pela Constituição 
Federal, que estabelece norma de defesa do idoso no 
art. 230, e pelo Código Civil de 1916, que busca o equi-
líbrio nas relações contratuais. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.10.021161-7/002 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Unimed Seguros 
Saúde S.A. - Apelada: Terras Dkana Indústria e Comércio 
Ltda. Relatora: DES.ª SELMA MARQUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2011. - Selma 
Marques - Relatora. 

Notas taquigráficas

DES.ª SELMA MARQUES (Relatora) - Trata-se de 
apelação interposta contra a r. sentença de f. 239/245, 
que julgou procedente a ação revisional de contrato ajui-
zada por Terras Dkana Indústria e Comércio Ltda. contra 
a Unimed Seguros Saúde S.A., para

manter os valores das mensalidades no valor de R$3.767,04, 
ressalvada a aplicação do reajuste anual, dentro dos pata-
mares aprovados pela Agência Nacional de saúde; declarar 
a ilegalidade da aplicação do percentual do reajuste de 
33,41% no ano de 2009, bem como condenar a seguradora 
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o direito adquirido da empresa seguradora, qual seja de 
receber os valores de acordo com o reajuste predefinido. 
No processo em julgamento, tem-se a controvérsia instaurada 
porque os fatos nascidos na lei antiga, a partir, portanto, da 
pactuação, produzem efeitos sob a égide da Lei nova. Tal 
ocorre porque a previsão de reajuste contida na cláusula 
depende de um elemento básico prescrito na lei, isto é, o 
direito está dependendo, conforme já mencionado, da ocor-
rência de um fato futuro e incerto exigido pela lei, e o contrato 
só poderá operar seus efeitos no tocante à majoração das 
mensalidades pretendida pela recorrente, quando satisfeita a 
condição contratual e legal, qual seja completar o segurado 
do plano de saúde a idade de 60 anos. 
Assim, se o implemento da idade, que confere à pessoa a 
condição jurídica de idosa, realizou-se sob a égide da lei 
nova, não estará o consumidor usuário do plano de saúde 
sujeito ao reajuste estipulado no contrato e permitido pela lei 
antiga. Estará amparado, portanto, pela lei nova. 
Por isso, não há violação aos arts. 6º da LICC e 15, § 3º, 
da Lei nº 10.741/2003, porque a aplicação da lei nova, na 
hipótese sob julgamento, não prejudica o ato jurídico perfeito 
ou o direito adquirido. 
Prosseguindo-se, pela relevância da questão posta em 
julgamento, para adentrar na seara de lei que não está em 
discussão, porque não prequestionada, mas apenas para 
fins de reforço argumentativo, ressalte-se que o art. 15 
da Lei nº 9.656/98 faculta a variação das contrapresta-
ções pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos de 
saúde em razão da idade do consumidor, desde que estejam 
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais 
de reajuste incidentes em cada uma delas, conforme normas 
expedidas pela ANS. 
No entanto, o próprio parágrafo único do aludido dispositivo 
legal veda tal variação para consumidores com idade supe-
rior a 60 anos. 
E, mesmo para os contratos celebrados anteriormente à 
vigência da Lei nº 9.656/98, qualquer variação na contra-
prestação pecuniária para consumidores com mais de 60 
anos de idade está sujeita à autorização prévia da ANS 
(art. 35-E da Lei nº 9.656/98). 
Sob tal encadeamento lógico, o consumidor que atingiu a 
idade de 60 anos, quer seja antes da vigência do Estatuto 
do Idoso, quer seja a partir de sua vigência (1º de janeiro 
de 2004), está sempre amparado contra a abusividade de 
reajustes das mensalidades dos planos de saúde com base 
exclusivamente no alçar da idade de 60 anos, pela própria 
proteção oferecida pela Lei dos Planos de Saúde e, ainda, por 
efeito reflexo da Constituição Federal, que estabelece norma 
de defesa do idoso no art. 230. 
Partindo da premissa posta no acórdão impugnado de que 
a recorrida completou 60 anos na vigência do Estatuto do 
Idoso, por certo, deve ser-lhe conferida a proteção especial 
garantida pela lei nova, sem descurar das salvaguardas aos 
idosos tais como traçadas em dispositivos legais infraconsti-
tucionais e constitucionais, que já concediam tutela de seme-
lhante jaez, agora robustecida pela lei recente. 

Seria muito cômodo às seguradoras que, durante 
anos a fio, quando o índice de sinistralidade no seguro 
de vida é sabidamente menor, venham se beneficiar com 
o recebimento dos prêmios dos seus segurados, para 
depois, com o passar do tempo e a possibilidade de ocor-
rência do evento danoso ser mais evidente, simplesmente 
cancelarem ou não renovarem o contrato de seguro, sem 
que tenham que oferecer qualquer justificativa plausível. 

seguro. Nos dois casos, há um destinatário final do serviço 
prestado pela empresa seguradora. Como vimos, mesmo 
no caso do seguro-saúde, em que o serviço é prestado por 
especialistas contratados pela empresa (auxiliar na execução 
do serviço ou preposto), há a presença do ‘consumidor’ ou 
alguém a ele equiparado, como dispõe o art. 2º e seu pará-
grafo único. Portanto, os contratos de seguro estão subme-
tidos ao Código de Proteção do Consumidor, devendo suas 
cláusulas estar de acordo com tal diploma legal, devendo ser 
respeitadas as formas de interpretação e elaboração contra-
tuais, especialmente a respeito do conhecimento ao consu-
midor do conteúdo do contrato, a fim de coibir desequilíbrios 
entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência 
do consumidor em relação ao fornecedor. 

No caso em exame, a apelada mantém com a 
requerida, há mais de treze anos, contrato de assistência 
médico-hospitalar. 

Ocorre que a parte autora recebeu nova proposta 
da seguradora aumentando o valor da mensalidade dos 
beneficiários e, caso não concordasse com a alteração, 
seu contrato estaria automaticamente cancelado na data 
do vencimento, que se daria em 30.04.2010, vide f.72. 

Evidente a surpresa da requerente, pois, durante os 
últimos anos, teve o contrato automaticamente renovado 
e reajustado, conforme pactuado. Não existia qualquer 
expectativa dos segurados sobre substancial alteração. 
Ao contrário, a expectativa era que os mesmos contratos 
continuariam a ser renovado da mesma forma em que o 
foram. 

É importante também esclarecer que a causa de 
pedir da presente ação se compõe do plano de saúde 
celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98, estando 
sujeito, portanto, às normas expedidas pela ANS, que 
preconizam que qualquer variação na contraprestação 
pecuniária para consumidores com mais de 60 anos 
de idade está sujeita à autorização prévia da respectiva 
agência reguladora, segundo disposto no art. 35-E da 
lei supra, o qual, diga-se de passagem, está em plena 
vigência, conforme retirado do site atualizado do Planalto. 

Assim, mesmo desautorizada pela ANS, a Unimed 
promoveu o reajuste das mensalidades do plano de saúde 
em razão da mudança de faixa etária, nos moldes inicial-
mente contratados, em flagrante abusividade frente aos 
percentuais incidentes sobre os planos de saúde daqueles 
que possuem idade acima de 60 anos, o que não pode 
ser tolerado, em qualquer caso. 

Sobre a aplicação das leis no tempo e alegada 
violação ao art. 6ª da LICC, vale transcrever trecho do 
voto da Ministra Nancy Andrighi, no REsp 809239, que 
faz oportunas dilações a respeito do tema: 

[...] a cláusula de reajuste por faixa etária é de caráter alea-
tório, cujo aperfeiçoamento condiciona-se a evento futuro 
e incerto. Explico: não sabemos se o consumidor atingirá a 
idade preestabelecida na cláusula contratual, que decorre 
de lei. Dessa forma, enquanto o contratante não atinge o 
patamar etário predeterminado, os efeitos da cláusula perma-
necem condicionados a evento futuro e incerto, não se carac-
terizando o ato jurídico perfeito, tampouco se configurando 
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rescindir unilateralmente o contrato por meio de mera noti-
ficação é abusiva, ainda que igual direito seja conferido ao 
consumidor, pois estabelece vantagem excessiva à fornece-
dora, tendo em vista as peculiaridades do contrato de seguro. 
Tratando-se de contrato de adesão, que tem como escopo 
principal a continuidade no tempo, não há como se admitir 
a rescisão com o intuito de que o segurado contrate novo 
seguro, em condições mais onerosas. (TJMG, Apelação Cível 
nº 1.0024.08.121815-8/002, 12ª Câmara Cível, Relator 
Des. Domingos Coelho, p. em 16.03.2009.) 

Dessa forma, entendo nulas as cláusulas que 
facultam à operadora a não renovação da apólice, 
bem como o reajustamento das mensalidades em razão 
da mudança da faixa etária, inviabilizando-se, assim, a 
rescisão do contrato, bem como o aumento com base 
nessas disposições. 

No que tange à defesa do percentual aplicado no 
ano de 2009, com a insurgência quanto à devolução dos 
seus valores, sorte não socorre a apelante, uma vez que, 
nos termos bem fundamentados pelo Magistrado singular, 
entendo que, diante da inexistência da impugnação espe-
cífica, referidos pedidos devem ser acolhidos, nos termos 
do art. 302 do CPC. 

A parte ré em sua defesa não impugnou refe-
ridos pedidos, limitando-se a, genericamente, discutir 
acerca da legalidade da não revogação do contrato em 
discussão (vide f. 146/167), de forma que a procedência 
dos pedidos é medida que se impõe. 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, para 
manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. 

Custas recursais, pela apelante. 
É como voto. 

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT (Revisor) - De 
acordo com a Relatora. 

DES. MARCELO RODRIGUES - De acordo com a 
Relatora. 

Súmula - NEGAR PROVIMENTO.

. . .
   

Verifica-se afronta ao princípio da boa-fé objetiva, 
que impõe sejam as partes governadas em suas relações 
pela honestidade e transparência, bem como a ponde-
ração do interesse e das expectativas legítimas e razoá-
veis do outro. 

O art. 51, § 1º, III, do CDC dispõe que a vantagem 
exagerada se denota considerando a natureza e o 
conteúdo do contrato, o interesse das partes e as circuns-
tâncias peculiares do caso. O dispositivo contratual esta-
belece vantagem excessiva ao fornecedor na medida em 
que permite que mantenha o contrato apenas enquanto 
lhe for conveniente, onerando o consumidor com o 
distrato no momento em que a vigência do ajuste lhe 
for menos lucrativa, contrariando todos os interesses que 
atraíram o consumidor à formação do acordo. 

Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer ministra 
preciosa lição sobre a matéria, condizente com o prin-
cípio da boa-fé objetiva e a finalidade do plano de assis-
tência à saúde, anotando que: 

Com efeito, estabelecem os arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º, 
do Código de Defesa do Consumidor a necessidade da 
adequação dos produtos e serviços à expectativa legítima do 
consumidor. É evidente que, ao contratar um plano ou seguro 
de assistência privada à saúde, o consumidor tem a legítima 
expectativa de que, caso fique doente, a empresa contra-
tada arcará com os custos necessários ao restabelecimento 
de sua saúde. Assim, a sua expectativa é a de integral assis-
tência para a cura da doença. As cláusulas restritivas, que 
impeçam o restabelecimento da saúde em virtude da espécie 
de doença sofrida, atentam contra a expectativa legítima do 
consumidor. 
Ainda podemos ponderar que há desvirtuamento da natureza 
do contrato quando uma só das partes limita o risco, que é 
assumido integralmente pela outra. Enquanto os contratantes 
assumem integralmente o risco de eventualmente pagarem a 
vida inteira o plano e jamais beneficiarem-se dele, a opera-
dora apenas assume o risco de arcar com os custos de trata-
mento de determinadas doenças, normalmente de mais 
simples (e, consequentemente, barata) solução. Portanto, 
restringir por demais, a favor do fornecedor, o risco envolvido 
no contrato, implicaria contrariar a própria natureza aleatória 
do mesmo, infringindo, assim, as normas do inciso IV e § 1º 
do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. (Saúde e 
responsabilidade: seguros e planos de assistência privada à 
saúde. Coords. Claúdia Lima Marques e outros. São Paulo: 
Ed. RT, 1999, p. 81.) 

A propósito: 

Ação ordinária revisional - Plano de saúde - Reajuste - 
Contrato antigo - Limite - Agência Nacional de Saúde. - 
Em observância aos preceitos do Código de Defesa do 
Consumidor e para manutenção do equilíbrio contratual entre 
as partes, não se permite aumentos abusivos em plano de 
saúde, mesmo que celebrados antes da Lei 9.656/98, tendo 
em vista a regulamentação da matéria pela Agência Nacional 
de Saúde, órgão governamental competente para tanto. 
(TJMG, Ap. 1.0079.04.122907-5/001, Rel. Des. Otávio 
Portes, 16ª Câmara Cível, data do julgamento: 06.06.2007.) 

Ementa: Ação ordinária - Contrato de seguro de vida - Não 
renovação - Imposição para readaptação a novas propostas 
- Impossibilidade. - A cláusula que faculta à seguradora 

Ação civil pública - IPTU - Cobrança de TSA 
(Taxa de Serviços Administrativos) - Tentativa 

de descaracterização do conceito de tributo para 
preço público - Inadmissibilidade - Ministério 

Público - Ausência de legitimidade ativa - 
Inteligência do art. 1º, parágrafo único, da Lei 
nº 7.347/85 - Precedentes do STF e do STJ - 

Extinção do processo

Ementa: Apelação cível. Ação civil pública. Matéria tribu-
tária. Ministério Público. Ilegitimidade ativa ad causam. 
Recurso a que se nega provimento in casu. 
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- O Ministério Público não tem legitimidade para aforar 
ação civil pública para o fim de impugnar a cobrança 
de tributos ou para pleitear a sua restituição. É que, 
tratando-se de tributos, não há, entre o sujeito ativo 
(poder público) e o sujeito passivo (contribuinte), relação 
de consumo, nem seria possível identificar o direito do 
contribuinte com ‘’interesses sociais e individuais indispo-
níveis’’ (STF, RE 248191 AgR-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 
julgado em 1º.10.2002, DJ de 25.10.2002).

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0223.10.027121-0/001 - 
Comarca de Divinópolis - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelado: Município de 
Divinópolis - Relator: DES. BELIZÁRIO DE LACERDA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Wander Marotta, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2011. - Belizário 
de Lacerda - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Trata-se de recurso 
de apelação interposto contra a r. sentença de f. 91/97, 
a qual, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, indeferiu a 
liminar e a petição inicial, com fundamento no art. 295, 
II, e, em consequência, julgou extinto o processo sem 
resolução de mérito, nos termos do art. 267, I, ambos do 
Código de Processo Civil. 

Em razões recursais de f. 100/128, o apelante requer 
seja conhecido e provido o recurso de apelação, para que 
seja reconhecida sua legitimidade ativa ad causam para a 
propositura da presente ação civil pública, com a reforma 
da decisão monocrática, de modo que possa aquele Juízo 
prosseguir com a regular instrução processual e que, ao 
final, seja proferida decisão de mérito. Requer, ainda, nos 
termos do art. 515, § 3º, do CPC, a concessão de tutela 
antecipada, inaudita altera parte, determinando-se ao 
apelado que se abstenha de efetuar a cobrança da TSA 
- Taxa de Serviços Administrativos - nas guias de reco-
lhimento de IPTU, enquanto não coloque à disposição 
do contribuinte outra forma de pagamento do referido 
imposto, sem ônus, além do próprio valor do tributo. 

Foram apresentadas contrarrazões de f. 136/147. 
Concitada a se manifestar no feito, a douta 

Procuradoria-Geral de Justiça opina, às f.176/187, pelo 
provimento do recurso de apelação. 

Conheço do recurso, já que satisfeitos os pressu-
postos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 

Esquadrinhando-se detidamente o presente caderno 
processual, verifica-se que o Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais ajuizou ação civil pública em face do 
Município de Divinópolis, com o fito de que o réu se 
abstivesse 

de efetuar a cobrança da TSA - Taxa de Serviços Administrativos 
- nas guias de recolhimento de IPTU para o ano de 2011 
e subsequentes, enquanto não colocada à disposição outra 
forma de pagamento do referido imposto, sem ônus, além do 
próprio valor do tributo, 

bem como fosse condenada na obrigação de restituir em 
dobro os valores cobrados ilegalmente dos contribuintes 
a tal título, nos termos do art. 42 do Código de Defesa 
do Consumidor. 

A MM. Juíza a quo houve por bem julgar extinto 
o processo sem julgamento de mérito, nos termos do 
art. 267, I, do CPC, por entender que o Ministério Público 
não possui legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação 
civil pública que envolva pretensão relativa a tributos. 

A meu ver, inexiste razão para reforma da r. sentença 
primeva. 

Em que pese o esforço hercúleo empreendido pelo 
apelante no sentido de descaracterizar a Taxa de Serviços 
Administrativos do conceito de tributo, para defini-la como 
preço público e, com isso, transmudar a relação jurídica 
tributária existente entre o contribuinte e o Município de 
Divinópolis para uma relação jurídica consumerista, o 
que atrairia sua legitimidade ativa para o ajuizamento 
da presente ação civil pública, tenho que seus judiciosos 
argumentos não têm o condão de modificar o dispositivo 
decretado na sentença guerreada. 

A Taxa de Serviços Públicos ora atacada foi instituída 
por meio do art. 159 do Código Tributário Municipal de 
Divinópolis (Lei Municipal nº 1.084/73) e, em que pese 
em análise perfunctória a referida exação não se revestir 
dos requisitos previstos no art. 145, II, da CR, permanece 
vigente como taxa enquanto não fulminada pela decla-
ração de sua inconstitucionalidade. 

Tratando-se de ação civil pública, insta invocar 
ainda o art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/85, o qual 
preceitua que 

não será cabível ação civil pública para veicular pretensões 
que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de 
natureza institucional cujos beneficiários podem ser individu-
almente determinados.

 O entendimento ora fixado se encontra abalizado 
ainda por precedentes do Supremo Tribunal Federal, 
que, ao enfrentar a matéria aqui debatida, fixou asser-
tiva no sentido de que “o Ministério Público não possui 
legitimidade para propor ação civil pública impugnando 
cobrança de tributo”. 

Legitimidade. Ministério público. Ação civil pública. Tributo. - 
Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao 
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Busca e apreensão - Bem móvel - Compra e 
venda - Tradição - Transferência de domínio 

- Registro do documento - Falta - Irrelevância 
- Procedimento meramente administrativo - 

Inadimplemento do comprador - Ausência de 
rescisão do contrato - Descabimento da medida - 
Natureza satisfativa - Impossibilidade - Inépcia da 

inicial - Extinção do processo

Ementa: Processual civil. Compra e venda de bem móvel 
ainda não rescindida. Inadimplemento. Ajuizamento 
de cautelar de busca e apreensão. Descabimento da 
medida. Tradição. Transferência de domínio. Inépcia da 
inicial. Extinção do processo. Decisão mantida.

- Uma vez efetuada a tradição de bem móvel do vendedor 
para o comprador, a falta de pagamento enseja para 
aquele o direito de rescindir o contrato, com a conse-
quente devolução da coisa, ou cobrar o preço, através 
de ação própria, e não o de perseguir a res, através de 
medida cautelar de busca e apreensão, mesmo porque 
aquela não mais lhe pertence. 

- Não havendo a rescisão do contrato, o negócio jurídico 
continua em vigor, não sendo, portanto, cabível a busca 
e apreensão do bem alienado. Nesse contexto, deve ser 
considerada inepta a petição inicial da medida cautelar 
de busca e apreensão de bens móveis, quando esteada 
no inadimplemento do contrato de compra e venda ainda 
não rescindido, mormente porque este tipo de procedi-
mento cautelar não corresponde à natureza da causa, 
não estando apto a conduzir à consequência jurídica 
pretendida. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0704.07.054291-2/001 - 
Comarca de Unaí - Apelante: Jurandir da Silva - Apelado: 
Eunir Ribeiro - Relator: DES. TARCÍSIO MARTINS COSTA 

qual guardo reservas, o Ministério Público não possui legiti-
midade para propor ação civil pública impugnando cobrança 
de tributo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 195.056-1/
PR, relatado perante o Pleno pelo Ministro Carlos Velloso, 
com acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de feve-
reiro de 1999 (STF, RE 206781/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 
julgado em 06.02.2001, DJ de 29.06.2001). 

Tratando-se de tributos, não há, entre o sujeito ativo 
(Poder Público) e o sujeito passivo (contribuinte) relação de 
consumo, nem seria possível identificar o direito do contri-
buinte com “interesses sociais e individuais indisponíveis”.

Constitucional. Ação civil pública: Ministério Público: Tributos: 
Legitimidade. Lei 7.374/85, art. 1º, II, e art. 21, com a redação 
do art. 117 da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 
8.625/93, art. 25 da C.F., arts. 127 e 129, III. I - O Ministério 
Público não tem legitimidade para aforar ação civil pública 
para o fim de impugnar a cobrança de tributos ou para plei-
tear a sua restituição. É que, tratando-se de tributos, não há, 
entre o sujeito ativo (poder público) e o sujeito passivo (contri-
buinte) relação de consumo, nem seria possível identificar o 
direito do contribuinte com ‘interesses sociais e individuais 
indisponíveis’ (C.F., art. 127). II. - Precedentes do STF: RE 
195.056-PR, Ministro Carlos Velloso, Plenário, 09.12.99; RE 
213.631-MG, Ministro Ilmar Galvão, Plenário, 09.12.99, RTJ 
173/288. III. - RE conhecido e provido. Agravo não provido. 
(STF, RE 248191 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado em 
1º.10.2002, DJ de 25.10.2002.) 

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Superior 
Tribunal de Justiça, afirmando que

não tem o Ministério Público legitimidade para propor ação 
civil pública com o objetivo de discutir a cobrança de tributos, 
uma vez que os direitos do contribuinte, porquanto indivi-
duais e disponíveis, devem ser postulados por seus próprios 
titulares. 

Processual civil. Ação civil pública. IPTU. Ministério público. 
Violação ao art. 535 do CPC. Inexistência de omissão. 
Ilegitimidade ativa. Precedentes. 1. Não há que se falar em 
violação do art. 535 se o Tribunal analisa o ponto controverso 
por fundamentação que lhe parece adequada, refutando os 
argumentos contrários ao seu entendimento. 2. O Superior 
Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se mani-
festou no sentido de que não tem o Ministério Público legi-
timidade para propor ação civil pública com o objetivo de 
discutir a cobrança de tributos, uma vez que os direitos do 
contribuinte, porquanto individuais e disponíveis, devem ser 
postulados por seus próprios titulares. Precedentes. 3. Recurso 
especial não provido (STJ, REsp 827482/MG, Rel.ª Min.ª 
Eliana Calmon, julgado em 19.02.2008, DJ de 28.02.2008, 
p. 86). 

Contribuintes não são consumidores, não havendo 
como se vislumbrar sua equiparação aos portadores de 
direitos difusos ou coletivos.

Processual civil. Ação civil pública. Taxa de iluminação pública. 
Ilegitimidade ativa. Ministério público. 1. O Ministério Público 
não tem legitimidade para promover ação civil pública com 
o objetivo de impedir a cobrança de tributos na defesa de 
contribuintes, pois seus interesses são divisíveis, disponíveis 

e individualizáveis, oriundos de relações jurídicas asseme-
lhadas, mas distintas entre si. Contribuintes não são consumi-
dores, não havendo como se vislumbrar sua equiparação aos 
portadores de direitos difusos ou coletivos. Precedentes (STJ, 
AgRg no REsp 969087/ES, Rel. Min. Castro Meira, julgado 
em 18.12.2011, DJe de 09.02.2009). 

 
Por tais sucintos fundamentos é que nego provi-

mento ao recurso. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PEIXOTO HENRIQUES e OLIVEIRA 
FIRMO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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Conheço do recurso, presentes que estão os pressu-
postos que regem sua admissibilidade. 

Mostram os autos que os veículos descritos na inicial 
foram vendidos pelo autor, aqui apelante, ao apelado, 
que, todavia, não efetuou o pagamento do preço ajus-
tado, fato que motivou a não transferência da documen-
tação dos bens perante o Detran, nada obstante aqueles 
já terem sido efetivamente entregues ao comprador. 

Nesse contexto, alegando a má-fé do requerido, 
que, além de inadimplente, teria ocultado a localização 
dos veículos, ajuizou a presente ação cautelar de busca 
e apreensão, visando resguardar futura ação de rescisão 
contratual c/c indenização. 

O douto Juiz singular indeferiu a petição inicial e 
declarou extinto o processo, com fulcro no art. 267, I, c/c 
o 295, III, do CPC, ao fundamento de que

inepta é a petição inicial da medida cautelar de busca e apre-
ensão de bem móvel, quando se baseia em inadimplemento 
havido no contrato de compra e venda, uma vez que o tipo do 
procedimento escolhido pelo autor não corresponde à natu-
reza da causa (f. 57). 

Suma venia, tenho que a r. sentença atacada merece 
confirmação, tendo seu ilustre Prolator conferido correto 
desate à lide. 

Com efeito, apesar do esforço empreendido pelo 
apelante, ao afirmar que a presente ação cautelar de 
busca e apreensão se afigura meramente acautelatória, 
verifica-se, na verdade, que se revela de cunho puramente 
satisfativo, pois, esteada no inadimplemento contratual 
por parte do apelado, busca reaver a posse dos veículos a 
ele vendidos, sem que tenha havido a rescisão contratual. 

Ora, dúvidas não subsistem de que o deferimento 
da busca e apreensão dos aludidos bens, passando-os 
para a esfera de proteção do autor/apelante, torna satis-
fativa a pretendida medida. 

Especificamente sobre a impossibilidade de se 
pretender busca e apreensão ao fito de solucionar o 
descumprimento de um contrato, dilucida o acatado 
Humberto Theodoro Júnior, litteris: 

Por desconhecimento, por parte dos postulantes, da natu-
reza e mecanismo do processo cautelar, frequentemente, 
juízes e tribunais têm indeferido pretensões de busca e apre-
ensão que fogem completamente ao objetivo do fim colimado 
pela tutela preventiva. O erro mais frequente dos postulantes 
consiste em utilizar a busca e apreensão para obter a solução 
de um contrato não cumprido, com restituição definitiva do 
bem negociado ao primitivo dono. [...] 
Duas verdades precisam ficar bem claras: 
a) a busca e apreensão, regulada pelo CPC, nos arts. 839 a 
843, e que deve seguir o rito comum dos arts. 801 a 803, 
é unicamente medida cautelar, que só pode ser deferida 
mediante comprovação dos requisitos das providências da 
espécie (fumus boni iuris e periculum in mora), sempre como 
providência de outro processo (principal); 
b) se se propõe desde logo a ação de mérito, não é lícito 
pretender busca e apreensão com simples pedido incluído 
incidentalmente na petição inicial, porque a ação cautelar 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Osmando Almeida, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2011. - Tarcísio 
Martins Costa - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. TARCÍSIO MARTINS COSTA - Cuida-se de 
recurso de apelação manejado contra a r. sentença de 
f. 57/58, proferida pelo digno Juiz da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Unaí, que, nos autos da ação de busca e 
apreensão, movida por Jurandir da Silva, em face de 
Eunir Ribeiro, indeferiu a petição inicial, extinguindo o 
processo, com fulcro no art. 267, inciso I, c/c o 295, III, 
do CPC, condenando o requerente ao pagamento das 
custas processuais. 

Em suas razões de apelação (f. 20/26), busca o 
autor/apelante a reforma do r. decisum, à consideração 
de que, contrariamente ao que entendeu o d. Julgador, 
a presente ação não tem natureza satisfativa, mas sim 
acautelatória, tendo, inclusive, declinado expressamente 
na inicial que ajuizaria, posteriormente, ação principal de 
rescisão contratual c/c indenização. 

Assevera que não é requisito para o ajuizamento 
da cautelar de busca e apreensão a demonstração 
da propriedade sobre o bem a ser apreendido, tendo, 
dessarte, a inicial preenchido as exigências dos arts. 282, 
839 e 843 do CPC, uma vez comprovada a presença do 
fumus boni juris e do periculum in mora, indispensáveis ao 
acolhimento da pretensão. Prossegue, dizendo que restou 
sobejamente demonstrado, às f. 15/16, que o apelado 
não efetuou o pagamento dos veículos, resultando na 
quebra contratual. Aduz que, consoante se infere dos 
documentos encartados às f. 17/18, a propriedade de 
tais bens não foi transferida para o nome do apelado em 
virtude de sua inadimplência. Já, às f. 31/53, comprova-se 
que existem mais de 18 (dezoito) ações expropriatórias 
movidas contra aquele, fazendo-se presumir a sua insol-
vência. Acrescenta que, desde a transação havida entre 
as partes, em 11.11.2005, o apelado escondeu a res, 
que somente foi localizada em 08.07.2007, na cidade 
de Santo Antônio do Descoberto/GO, restando demons-
trada a sua má-fé. Nesse contexto, afirma que a presente 
ação visa garantir o efetivo cumprimento da decisão no 
processo principal. 

Requer, assim, o provimento do recurso para anular 
a sentença, determinando o regular prosseguimento do 
feito, com o deferimento da medida liminar. 

Regularmente intimado, o apelado não ofertou 
contrarrazões (f. 69-v.). 
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Ação cautelar de busca e apreensão - Compra e venda de 
veículo entre particulares - Pretensão de rescisão do negócio 
- Inépcia da inicial - Transferência efetivada depois da propo-
situra da ação - Alegação de vícios - Ausência de pressu-
postos da medida cautelar. - A medida cautelar de busca e 
apreensão é totalmente inadequada quando utilizada como 
via processual para resolver conflitos que digam respeito à 
posse e à propriedade de bens de natureza móvel, visto não 
ser ela medida satisfativa para se obter composição defi-
nitiva da lide, exceto nos casos previstos em lei especial. - 
Ao apelante cabe se submeter à ação própria e diversa da 
presente para buscar o seu direito, visto que a ação cautelar 
não é sucedânea da ação reivindicatória, de nulidade ou 
rescisão de negócio, não se podendo pedir a busca e apre-
ensão do bem, apenas com o pressuposto da condição de 
proprietário, que, aliás, restou transferida ante a posterior 
assinatura do documento de transferência. (Apelação Cível 
1.0480.06.084003-4/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Osmando Almeida, j. em 23.06.2009.) 

Em suma, não tem direito à busca e apreensão 
satisfativa o vendedor particular do bem, mesmo na hipó-
tese em que o comprador esteja inadimplente, incum-
bindo-lhe a prévia rescisão contratual. 

Isso porque, como bem pontuou o d. Julgador, 
a transferência da propriedade dos bens móveis se dá 
pela simples tradição, sendo prescindível qualquer outra 
formalidade, bastando a entrega do bem ao adquirente, 
com a intenção de lhe transferir o domínio. 

A propósito, dispõe o art. 482 do Novo Código Civil:

Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á 
obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no 
objeto e no preço. 

Logo, a compra e venda produz seus efeitos assim 
que as partes concordem sobre o objeto e o preço. 

In casu, verifica-se que o próprio autor afirmou 
que vendeu os bens móveis descritos na inicial à f. 03 ao 
apelado, transferindo-lhe a sua posse, não tendo este, 
contudo, efetuado o pagamento a tempo e modo. 

Nesse contexto, uma vez efetuada a tradição do bem 
do vendedor para o comprador, a falta de pagamento 
enseja para o aquele o direito de rescindir o contrato, 
com a consequente devolução da coisa, ou cobrar o 
preço, através de ação própria, e não o de perseguir a 
res, mediante medida cautelar de busca e apreensão, 
mormente porque aquela não mais lhe pertence. 

Uma vez vendidos bens móveis, a alegada inadim-
plência não tem o cunho de retornar ao status quo ante, 
que será restabelecido somente após o vendedor/recor-
rente promover a rescisão contratual. 

Como, no caso sub judice, não ocorreu a rescisão 
contratual, o negócio jurídico continua em vigor, não 
sendo, portanto, cabível a busca e apreensão do veículo. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

Salvo em casos excepcionalmente previstos em lei, a compra 
e venda transmite de imediato o domínio, mesmo quando se 
avença o pagamento em prestações, caso em que eventual 
inadimplemento dá lugar à cobrança, não à busca e apre-
ensão do bem (AI nº 319.624-5, Rel.ª Juíza Vanessa Verdolim 
H. Andrade, 1ª Câmara Civil, j. em 12.09.2000). 

exige, sempre, o processo próprio, inacumulável com o de 
mérito. 
Ou a ação intentada é cautelar, ou não é. Se é cautelar, não 
pode ter cunho satisfativo, isto é, não pode destinar-se a obter 
uma composição definitiva do litígio instalado entre as partes 
(Processo cautelar. 11. ed. São Paulo: Leud, p. 282). 

Nesse mesmo norte, esta eg. Corte de Justiça assim 
tem decidido: 

Apelação [...] Cautelar de busca e apreensão - Natureza 
satisfativa - Via eleita inadequada - Extinção do processo. [...] 
A medida cautelar de busca e apreensão, com base nos arts. 
839 e seguintes do CPC, não tem natureza satisfativa, salvo 
nos casos expressamente previstos em lei (Decreto-lei 911/69 
e dos arts. 625, 905 e 1.129 do Código de Processo Civil), 
uma vez que o fim do processo cautelar é assegurar eficácia 
e utilidade a outro processo, e não solucionar a pretensão 
material da parte. Assim, deve ser extinta sem resolução do 
mérito, por inadequação da via eleita, a ação cautelar de 
busca e apreensão que visa apenas reaver a posse de bem 
móvel, evidenciando pretensão de cunho nitidamente satis-
fativo. [...] (Apelação Cível 1.0313.09.296579-4/001, 15ª 
Câmara Cível, Rel. Des. José Affonso da Costa Cortês, j. em 
25.11.2010.) 

Medida cautelar de busca e apreensão - Compra e venda de 
veículo - Tradição - Negócio perfeito e acabado. - A tutela 
cautelar satisfativa não se presta a solucionar negócio jurí-
dico não cumprido. (Apelação Cível nº 1.0460.04.015799-
8/001, Rel. Des. Alvimar de Ávila, j. em 22.07.2006.) 

Processual civil - Compra e venda de bem móvel ainda não 
rescindida - Inadimplemento - Ajuizamento de cautelar satis-
fativa de busca e apreensão - Descabimento da medida 
- Tradição - Transferência de domínio - Inépcia da inicial - 
Extinção do processo - Decisão mantida. - Deve ser conside-
rada inepta a petição inicial da medida cautelar de busca e 
apreensão de bem móvel, quando se baseia em inadimple-
mento havido no contrato de compra e venda, ainda não 
rescindido. O tipo de procedimento escolhido pela autora não 
corresponde à natureza da causa, visto que deveria valer-se 
da ação apropriada para o recebimento de seu crédito. Não 
tem direito à busca e apreensão o vendedor particular do 
bem, mesmo na hipótese em que o comprador estiver inadim-
plente, porque tal pretensão não se encontra amparada por 
lei. (Apelação Cível 1.0702.06.314252-6/001, Rel.ª Des.ª 
Márcia De Paoli Balbino, j. em 25.01.2007.) 

Em casos análogos, colhe-se, ainda, desta mesma 
d. 9ª Câmara Cível: 

Agravo de instrumento - Cautelar - Busca e apreensão - 
Negócio jurídico - Venda de veículo - Inadimplemento - 
Propriedade de terceiro - Inadequação da via eleita - Medida 
satisfativa - Impossibilidade - Extinção sem resolução do 
mérito. - A cautelar de busca e apreensão é medida prepara-
tória e preventiva, não podendo ser deferida quando repre-
sentar cunho satisfativo da pretensão da ação principal. Deve 
ser considerada inepta a petição inicial da medida cautelar 
de busca e apreensão, quando se baseia em inadimple-
mento havido no contrato de compra e venda e o bem já 
se encontra na propriedade de terceiro, estranho à relação 
jurídica. (Agravo de Instrumento 1.0708.09.031117-4/001, 
9ª Câmara Cível, Rel. Des. José Antônio Braga, j. em 
06.04.2010.) 
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Cabe, ainda, registrar que o fato de ser necessário o 
registro do documento no órgão de trânsito competente, 
em se tratando de compra e venda de veículos, como 
é o caso, não transmuda esta característica do negócio 
jurídico, por se tratar de procedimento meramente admi-
nistrativo. Assim, ficando demonstrado que os veículos 
foram vendidos e efetivamente entregues ao comprador, 
este deve ser considerado o real e novo proprietário do 
bem, não obstante ainda constar na repartição de trân-
sito competente o vendedor/apelante como proprietário 
da coisa. 

Por todo o exposto, não sendo adequado o tipo 
de procedimento escolhido pelo recorrente, correspon-
dente à natureza da causa e apto a conduzir à conse-
quência jurídica pretendida, impõe-se a manutenção da 
r. sentença que reconheceu inepta a inicial. 

Com essas considerações, nega-se provimento ao 
recurso, mantendo-se incólume a respeitável sentença de 
primeiro grau, por seus e por estes fundamentos. 

Custas recursais, pelo apelante. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ ANTÔNIO BRAGA e OSMANDO 
ALMEIDA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
 

ICMS - Base de cálculo - Valor da operação - 
Cartão de crédito/débito - Taxa de administração -

 Súmula 237 do STJ - Não incidência

Ementa: Reexame necessário. Apelação cível. Base de 
cálculo ICMS valor da operação. Cartão de crédito/
débito. Taxa de administração. Súmula nº 237 do STJ. 
Não incidência. 

- A base de cálculo do ICMS, a teor dos arts. 155, II, da 
Constituição Federal e 13 da Lei Complementar nº 87/96, 
é o valor total da operação atinente à cir culação da 
mercadoria ou à prestação do serviço, devendo integrá-la 
os valores relativos às taxas de administração de cartão 
de crédito e débito. 

Sentença reformada no reexame necessário. 

Recurso de apelação prejudicado. 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 
1.0394.07.065033-5/003 - Comarca de Manhuaçu 
- Apelante: Estado de Minas Gerais - Remetente: Juiz 
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Manhuaçu 
- Autoridade Coatora: Delegado Fiscal de Manhuaçu 
- Apelada: Comercial Paxá Ltda. - Relatora: DES.ª 
ALBERGARIA COSTA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, EM 
REFORMAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, 
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. 

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011. - 
Albergaria Costa - Relatora. 

Notas taquigráficas

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Trata-se de reexame 
necessário e recurso de apelação interposto contra a 
sentença de f. 2.359/2.361, que concedeu a segu-
rança impetrada por Comercial Paxá Ltda. e declarou 
o direito da impetrante de excluir as taxas de adminis-
tração de cartão de crédito/débito da base de cálculo 
do ICMS, assim como compensar os valores recolhidos 
administrativamente. 

Em suas razões recursais, o Estado de Minas Gerais 
limitou-se a pedir o desprovimento liminar do recurso, 
com base na Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, 
assim como fosse excluída a condenação ao pagamento 
de custas processuais. 

Contrarrazões ofertadas às f. 2.375/2.386, pelo 
desprovimento do recurso de apelação. 

Ouvida, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou 
pela reforma da sentença e a denegação da segurança, 
prejudicado o recurso de apelação. 

É o relatório. 
Conheço do reexame necessário, nos termos do 

art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09, assim como do 
recurso de apelação, uma vez que presentes os pressu-
postos de admissibilidade. 

Questão preliminar - Declaração de inconstitucio-
nalidade de lei em tese. 

O apelante pediu, em sede preliminar, o despro-
vimento do recurso de apelação com base na Súmula 
nº 266 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de 
que a pretensão inicial buscou a declaração da inconsti-
tucionalidade do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96. 

Todavia, e sem embargo das considerações tecidas, 
tenho que o impetrante não apontou como ato abusivo - 
nem sequer poderia - a norma em tese, mas sim os efeitos 
concretos levados a contento pela autoridade coatora, 
conforme comprovam os documentos que instruem a 
inicial, cuja análise, inclusive, já foi objeto de recurso 
anteriormente. 

Isso posto, rejeito a preliminar. 
Reexame necessário. 
O cerne da controvérsia reside na possibilidade de 

inclusão dos valores pagos pela impetrante a título de 
“taxa de administração” de cartão de crédito/débito na 
base de cálculo do ICMS. 

É cediço que a base de cálculo do imposto, como 
regra, é o valor da operação atinente à circulação da 
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mercadoria ou o preço do serviço prestado, a teor dos 
arts. 155, II, da CF e 13 da Lei Complementar nº 87/96, 
salvo as exceções previstas na própria lei. 

Como se nota, integram a base de cálculo todos os 
valores que englobam o montante da operação, ou seja, 
que se refiram à circulação do produto ou à prestação 
do serviço. 

Neste contexto, a impetrante alegou que a “taxa 
de administração” cobrada pelas operadoras de cartão 
de crédito/débito não integra o montante a ser tribu-
tado, visto que não se refere ao valor pago pelo produto, 
atraindo a incidência da Súmula nº 237 do STJ. 

Contudo, deve-se notar que o valor efetivamente 
despendido pelo consumidor é o mesmo, independente-
mente da forma de pagamento utilizada, quer seja por 
numerário em espécie, quer seja através de cartão de 
crédito/débito. O parâmetro é o valor constante na nota 
fiscal. 

A propósito, é bom que se diga, o meio pelo qual 
se concretiza a circulação da mercadoria nem sequer é 
imposto pelo Fisco. 

É importante sublinhar que, de fato, a jurisprudência 
do STJ se consolidou no sentido de que “nas operações 
com cartão de crédito, os encargos relativos ao finan-
ciamento não são considerados no cálculo do ICMS”, 
conforme verbete da Súmula nº 237. 

Entretanto, no caso dos autos, a “taxa de adminis-
tração” cobrada pelas operadoras de cartão de crédito 
não se refere a encargo decorrente de financiamento, mas 
sim a encargo operacional exigido da impetrante como 
contraprestação pela utilização dos serviços prestados. 

Por isso, insere-se na base de cálculo do ICMS, uma 
vez que compõe o efetivo preço da mercadoria. 

Do contrário, todo e qualquer encargo suportado 
pelo contribuinte - como mão de obra, aluguéis, trans-
portes, quebras, etc. - poderia ser deduzidos do cálculo 
do imposto, o que é inadmissível. 

Ademais, é sabido que estes encargos integram a 
margem de lucro do contribuinte, sendo o consumidor 
final, na verdade, quem realmente suporta seu ônus. 

Nesse exato sentido foi o meu entendimento, quando 
do julgamento da apelação cível nº 1.0024.08.118217-
2/001, oportunidade em que atuei como Vogal. 

Ante o exposto, em reexame necessário, reformo a 
sentença de primeiro grau para denegar a segurança. 

Julgo prejudicado o mérito do recurso de apelação. 
Custas, pela impetrante. 
É como voto. 

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - De acordo com 
a Relatora. 

DES. JUDIMAR BIBER - De acordo com a Relatora. 

Súmula - RECURSO PROVIDO (REEXAME). 
RECURSO PREJUDICADO (APELAÇÃO).

. . .

Reintegração de posse - Requisitos do art. 927 
do CPC - Preenchimento - Mera permissão 
- Posse indireta - Esbulho - Configuração - 

Indenização material - Cabimento - Liquidação por 
arbitramento - Determinação de ofício - Limites -

 Art. 460 do CPC - Litigância de má-fé - 
Não verificação

Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Ação de rein-
tegração de posse. Presença dos requisitos do art. 927 
do CPC. Mera permissão. Posse indireta e esbulho. 
Configuração. Ação possessória procedente. Indenização 
material. Cabimento. Liquidação por arbitramento. 
Determinação de ofício. Limites. Art. 460 do CPC. 
Litigância de má-fé. Não verificação. Recurso conhecido 
e não provido. 

- A proteção possessória está condicionada à demons-
tração da existência da posse anterior e do esbulho. 

- A permissão e a tolerância de uso comprovam a posse 
indireta, e sua denúncia, por notificação não atendida, faz 
caracterizar o esbulho, autorizando a ação possessória. 

- Salvo prova em contrário, a posse mantém o mesmo 
caráter com que foi adquirida. 

- Aquele que detém imóvel e nele edifica de forma consen-
tida pelo dono tem direito de indenização, limitada ao 
valor pedido a teor do art. 460 do CPC, a ser apurada 
por arbitramento, ordenado de ofício se nos autos não há 
prova do valor devido. 

- Não há se falar em condenação da parte nas penas da 
litigância de má-fé, se ausentes os requisitos que a auto-
rizam previstos no art. 17 do CPC. 

Recurso conhecido e não provido. Liquidação determi-
nada de ofício. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0625.09.096824-3/001 - 
Comarca de São João Del-Rei - Apelante: Cláudio Márcio 
de Faria - Apelados: R.O.L., representado por M.M.C. e 
outro - Relatora: DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURS0 E DE OFÍCIO 
DETERMINAR A LIQUIDAÇÃO. 

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011. - Márcia 
De Paoli Balbino - Relatora. 

Notas taquigráficas

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO (Relatora) - 
M.M.C. e R.O.L. ajuizaram ação de reintegração de 
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posse com pedido liminar c/c cominação de pena contra 
Cláudio Márcio de Faria, alegando, em síntese: que são 
proprietários do imóvel localizado na Rua X, Município 
de Santa Cruz de Minas, adquirido mediante escritura de 
compra e venda; que a 1ª autora consentiu que o réu 
construísse nos fundos do seu terreno um centro espírita, 
em troca de favores espirituais prestados pelo réu à sua 
neta; que o réu construiu o centro e ali se instalou e a cura 
da neta por ele prometida não se cumpriu; que tentou que 
o réu desocupasse o imóvel, mas ele não saiu e ainda a 
ameaçou, tendo sido lavrado um boletim de ocorrência, 
na ocasião; que o réu foi notificado para desocupar o 
imóvel, mas se manteve inerte, tendo-se configurado 
o esbulho; que têm o direito de serem reintegrados na 
posse do imóvel; que o réu não tem direito a retenção por 
benfeitorias, porque a posse se deu de má-fé. Pediram 
a concessão de medida liminar ou a designação de 
audiência de justificação e a intervenção do Ministério 
Público, por ser o segundo autor menor. Ao final, reque-
reram a procedência do pedido de reintegração de posse 
e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntaram 
documentos às f. 11/27. 

O MM. Juiz deferiu a prioridade de tramitação do 
processo, requerida pela autora, e designou audiência de 
justificação (f. 28). 

O MM. Juiz deferiu aos autores os benefícios da 
justiça gratuita (f. 29). 

Na audiência realizada, conforme termo de f. 45, 
a proposta de conciliação restou frustrada. Foi determi-
nado o prosseguimento do feito pelo rito ordinário, sem a 
decisão quanto ao pedido liminar. 

O réu apresentou contestação às f. 46/56, 
alegando, em síntese: que não agiu de má-fé, pois 
adquiriu o imóvel de S.M.L., filha da autora, pelo valor 
de R$ 8.500,00, desconhecendo haver qualquer impedi-
mento para a realização do negócio; que a negociação 
teve a participação de membros e amigos da entidade; 
que confiou que a vendedora iria entregar a escritura e 
iniciou a construção. Requereu a denunciação da lide de 
S.M.L. e a improcedência do pedido inicial. Pugnou pela 
concessão da justiça gratuita. Juntou os documentos de 
f. 58/74. 

Os autores apresentaram impugnação às f. 76/79, 
refutando as alegações expendidas na defesa e pugnando 
pela procedência do pedido inicial. 

Intimadas as partes para especificação de provas, 
o réu requereu a produção de prova testemunhal, 
documental e reiterou o pedido de denunciação da lide 
de S.M.L. (f. 83/84). A autora pediu apenas a produção 
de prova testemunhal (f. 85). 

O MM. Juiz indeferiu o pedido de denunciação da 
lide (f. 102). Não houve recurso. 

Na audiência realizada, conforme termo de 
f. 153/155, a proposta de conciliação não foi aceita. 
Foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas do 
réu, tendo os autores dispensado a oitiva de suas testemu-
nhas, e o réu requerido a juntada de novos documentos. 

O réu juntou os documentos de f. 157/214. 
As partes apresentaram alegações finais, às 

f. 218/223 (autores) e às f. 224/229 (réu). 
O Ministério Público apresentou parecer às 

f. 231/233, opinando pela procedência do pedido. 
Na r. sentença de f. 237/240, o MM. Juiz julgou 

procedente o pedido inicial e determinou a reintegração 
de posse dos autores. 

Constou do dispositivo da sentença (f. 240): 

Isto posto, julgo procedente o pedido e determino a imediata 
reintegração de posse dos autores na posse do imóvel descrito 
na inicial, mediante pagamento ao requerido dos valores 
despendidos na construção, sem que esse possa exercer o 
direito de retenção. 
Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00. 
Todavia, fica suspensa a exigência desses encargos sucum-
benciais, porquanto reconheço em favor da referida parte os 
benefícios da justiça gratuita, consoante dispõe a Lei 1.060/5 
(f. 44 e 88). 

O réu apelou, às f. 244/257, pugnando pela 
reforma da sentença, alegando, em síntese: que agiu 
de boa-fé, tendo adquirido o imóvel de S.M.L., filha da 
apelada, pelo valor de R$ 8.500,00, desconhecendo que 
houvesse qualquer impedimento para a realização do 
negócio; que, além do valor pago de R$ 8.500,00, arcou 
também com a quantia aproximada de R$ 17.500,00 
com os gastos com as obras; que seu prejuízo gira em 
torno de R$ 25.000,00; que não turbou a posse dos 
apelados, tendo sido apenas vítima de uma trama prepa-
rada por S.M.L., filha e irmã dos apelados. Ao final, 
requereu a reforma da sentença e, alternativamente, 
indenização de R$ 25.000,00 a título de danos materiais 
e R$ 20.000,00 a título de danos morais. Pediu a conde-
nação dos apelados por litigância de má-fé. 

Os apelados apresentaram contrarrazões (f. 262/
226941), pugnando pelo não provimento da apelação. 

O Ministério Público reiterou o parecer de 
f. 231/233. 

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, 
opinando pelo não provimento da apelação. 

É o relatório. 
Juízo de admissibilidade.
Conheço do recurso, porque próprio, tempestivo e 

dispensado de preparo, por estar o apelante amparado 
pela justiça gratuita (f. 88). 

Mérito. 
O réu apela da sentença prolatada, em que o MM. 

Juiz julgou procedente o pedido inicial e determinou a 
reintegração de posse dos autores. 

O réu pugna pela reforma da sentença, para pleitear 
indenização material e para negar a alegada turbação. 

Analisando tudo que dos autos consta, tenho que 
razão não assiste ao apelante.

Vejamos. 
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A ação de reintegração de posse de imóvel exige a 
prova da posse anterior, do esbulho e da perda da posse. 

Conforme ensina Ernane Fidélis dos Santos, in Dos 
procedimentos especiais do Código de Processo Civil, 
3. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, v. VI, p. 123: 

A posse, passível de proteção possessória, deve ser aquela de 
que houve prova do fato da posse anterior. 

Dispõe o art. 927 do Código de Processo Civil: 

Art.927. Incumbe ao autor provar: 
I - a sua posse; 
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 
III - a data da turbação ou do esbulho; 
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 

Dispõe o art. 1.210 do NCC: 

O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de 
turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência 
iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 

Os documentos de f. 17/19 comprovam que os 
apelados são os legítimos proprietários do imóvel e que 
detinham sua posse direta. 

O apelante alega que adquiriu parte nos fundos do 
terreno, tendo nele construído a sede do centro espírita. 
Já os apelados alegam que permitiram ao apelante que 
construísse o centro no terreno de sua propriedade, em 
troca de benefícios espirituais, mas, como foram enga-
nados, pediram o imóvel de volta, tendo o apelante se 
recusado a devolvê-lo. 

É cediço que a ação de reintegração visa devolver 
a posse àquele que a teve perdida em virtude de esbulho. 

Conforme se verifica às f. 11/14, os apelados noti-
ficaram o réu para desocupar o imóvel, tendo ele se 
recusado a restituir o terreno aos apelados, restando 
configurado o esbulho por parte do apelante. 

É que o apelante alega que comprou o terreno de 
S.M.L., mas não trouxe aos autos nenhum documento 
comprobatório da compra e venda, ou seja, contrato de 
compra e venda do imóvel, recibo ou depósito bancário 
do valor que alega ter pagado pelo terreno. 

Não havendo prova da alegada compra e venda, 
a permissão para instalação do centro espírita equivale a 
comodato verbal da parte dos fundos do terreno, porque 
não há contrato escrito. 

Assim dispõe o art. 1.203 do novo Código Civil: 

Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o 
mesmo caráter com que foi adquirida. 

Tem-se que os atos de mera permissão não induzem 
posse, conforme dispõe o art. 1.208 do novo Código 
Civil: 

Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância 
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, 

ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a 
clandestinidade. 

Em comentários a esse artigo, escreve Astolpho 
Rezende: 

Atos de tolerância são aqueles mediante os quais o proprie-
tário ou outro qualquer titular de um direito sobre uma coisa 
permitiu a outrem tirar proveito da coisa mais ou menos limi-
tadamente, sem com isso renunciar ao seu direito. A relação 
que por tal permissão se constitui é assimilada, e com razão, 
ao precário (in Manual ao Código Civil brasileiro, Paulo 
Lacerda, v. VII, p. 134-135). 

Na lição de Carvalho Santos: 

[...] os atos de mera permissão ou tolerância nunca serão 
atos, que traduzam, que provem que signifiquem posse. 
Qualquer desses dois vícios é um obstáculo à aquisição da 
posse. Porque ambos importam no exercício precário de um 
direito. Não constituem posse porque lhes falta o animus 
tenendi (Código de Processo Civil brasileiro interpretado, v. 
VII, p. 70). 

Ante tais ensinamentos, é induvidoso que os atos de 
mera tolerância não podem caracterizar posse, passível 
de proteção, porquanto simbolizam apenas o exercício 
precário de um direito, por lhes faltar o animus tenendi, 
conforme emana das lições dos nossos brilhantes juristas, 
acima transcritas. 

No caso, também ficou cabalmente caracterizado 
o esbulho. 

Luiz Rodrigues Wambier, Fávio Renato Correia de 
Almeida e Eduardo Talamini ensinam que: 

Esbulho é a perda total da posse, ou seja, é a situação na 
qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade 
do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto 
do molestador (Curso avançado de processo civil. 3. ed. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, v. 3, p. 190). 

Como a ocupação da parte dos fundos do imóvel 
pelo apelante se deu por mera permissão dos apelados, 
tendo os apelados mantido a posse indireta, e havendo 
notificação judicial para desocupação do imóvel não 
cumprida pelo apelante, com esta também cessou a 
permissão e tolerância, ficando comprovado o esbulho. 

Então, havendo a prova de que a ocupação pelo 
apelante se deu por mera permissão, a cessação do 
comodato ou da permissão através da notificação faz 
caracterizar o esbulho do apelante e a perda da posse 
dos apelados, sendo procedente a ação de reintegração 
de posse, conforme art. 926 do CPC, que dispõe:

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em 
caso de turbação e reintegrado no de esbulho. 

Nesse sentido são os julgados, oriundos do STJ: 

Recurso especial. Posse de bem público ocupado com base 
em ‘contrato verbal’. Inviabilidade. Com a extinção de autar-
quia estadual, os bens, direitos e obrigações transferem-se 
ao ente público federado. Liminar em ação de reintegração 
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de posse, tendo por objeto área ocupada, mesmo que há 
mais de ano e dia. Possibilidade. [...] 3. O art. 1.208 do 
Código Civil dispõe que ‘não induzem posse os atos de mera 
permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua 
aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois 
de cessar a violência ou a clandestinidade’. 4. Após regular 
notificação judicial para desocupação do imóvel, e com a 
recusa do detentor, passou a haver esbulho possessório, 
mostrando-se adequada a ação de reintegração de posse. 5. 
Descabe análise a respeito do tempo de ‘posse’ do detentor, 
pois, havendo mera detenção, não há cogitar de ‘posse 
velha’ (art. 924 do Código de Processo Civil) a inviabilizar 
a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão 
público. 6. Recurso especial provido. (REsp 888.417/GO, 
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 
07.06.2011, DJe de 27.06.2011.) 

Civil. Ação de reintegração de posse. Comodato verbal. 
Pedido de desocupação. Notificação. Suficiência. CC anterior, 
art. 1.250. Dissídio jurisprudencial comprovado. Procedência. 
I. Dado em comodato o imóvel, mediante contrato verbal, 
onde, evidentemente, não há prazo assinalado, bastante à 
desocupação a notificação ao comodatário da pretensão do 
comodante, não se lhe exigindo prova de necessidade impre-
vista e urgente do bem. II. Pedido de perdas e danos indefe-
rido. III. Precedentes do STJ. IV. Recurso especial conhecido e 
parcialmente provido. Ação de reintegração de posse julgada 
procedente em parte. (REsp 605.137/PR, Rel. Ministro Aldir 
Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 18.05.2004, 
DJ de 23.08.2004, p. 251.) 

Nesse sentido também tem decidido esta Câmara: 

1) Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Comodato. 
Esbulho. Caracterizado. Procedência da demanda. - Na ação 
de reintegração de posse, a posse deve ser concedida à parte 
que a comprove e sua respectiva perda pelo esbulho da parte 
contrária. A posse é transferida com os mesmos caracteres 
em que foi adquirida, tendo o comodatário posse precária, e, 
portanto, com esse vício, em princípio, a posse é transferida, 
caracterizando-se o esbulho com a notificação para saída do 
imóvel, tornando-se injusta a posse. No juízo possessionis, 
não se discute domínio, mas do título aquisitivo deste, em 
casos como o presente, pode-se inferir a existência fática da 
posse, ainda que indireta, caso tenha ocorrido o desdobra-
mento dela, ao influxo do comodato. (TJMG - Apelação Cível 
nº 1.0557.06.900002-3/001 - Rel. Des. Luciano Pinto - DJ 
de 25.05.2006.) 

2) Civil e processual civil. Apelação. Ação de reintegração de 
posse. Justiça gratuita. Pessoa física. Declaração de hipos-
suficiência. Benefício deferido. Ausência de procuração. 
Vício sanável. Recurso inepto. Não configuração. Permissão 
de uso denunciada. Esbulho e posse indireta comprovados. 
Ação possessória procedente. Confissão do réu. Litigância 
de má-fé. Não comprovação. Manutenção da sentença. 
Recurso não provido. [...] - A permissão e a tolerância de uso, 
confessados, comprovam a posse indireta, e sua denúncia 
por notificação não atendida faz caracterizar o esbulho, 
autorizando a ação possessória. (TJMG - Apelação Cível 
nº 1.0024.02.858083-5/001 - Rel.ª Des.ª, Márcia De Paoli 
Balbino - DJ de 15.04.2008.) 

Quanto ao pedido de indenização por dano mate-
rial e moral, tenho que é devida apenas a indenização 
material, de vez que é incontroverso que os apelados 
permitiram que o apelante construísse nos fundos do 
terreno de propriedade deles, motivo pelo qual ele faz jus 
à restituição dos valores gastos com a obra. 

Contudo, o valor da indenização material deve ser 
apurado em liquidação de sentença, visto que não há 
prova dos valores gastos, não podendo ultrapassar o 
limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pedidos 
na inicial, a teor do art. 460 do CPC: 

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, 
de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu 
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi 
demandado. 

Quanto ao direito de retenção, dispõe o art. 1.219 
do novo Código Civil: 

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfei-
torias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, 
se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem 
detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção 
pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. 

No caso, o apelante tem direito à indenização mate-
rial a apurar, mas não tem direito à retenção, porque o 
comodato se deu em prejuízo do incapaz e sem ordem 
judicial, devendo o apelante desocupar imediatamente o 
terreno, tal como determinado na sentença, em razão da 
reintegração de posse aos apelados. 

A notificação para desocupação da parte do imóvel, 
para cujo uso a apelante detinha mera permissão, não 
enseja dano moral. 

É que a permissão precária de uso, como cediço, 
é temporária, podendo o dono denunciá-la a qualquer 
momento em exercício regular de direito, não havendo 
ato ilícito a ensejar dano moral indenizável. 

O apelante pediu a condenação dos apelados por 
litigância de má-fé 

As condutas do litigante de má-fé estão expressas 
nos art. 17 do CPC: 

Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 
fato incontroverso; 
II - alterar a verdade dos fatos; 
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 
processo; 
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou 
ato do processo; 
Vl - provocar incidentes manifestamente infundados;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente 
protelatório. 

Analisando os autos, tenho que os apelados não 
incorreram em nenhuma dessas condutas, tanto que 
tiveram acolhido o pedido inicial. 

Ademais, a condenação por litigância de má-fé 
exige comprovação da prática de alguma das condutas 
previstas no dispositivo supracitado, o que não ocorre no 
presente caso. 

Nesse sentido: 

Ementa: Ação de cobrança. Pedido provisório de justiça 
gratuita. Recolhimento posterior das custas. Litigância de 
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alcançar benefício fiscal. Investigação pelas autoridades. 
Dano moral. Configuração. 

- Não transcorrido prazo superior a três anos entre a 
suposta violação do direito subjetivo do autor e o ajuiza-
mento da ação de indenização por danos morais, não há 
que se falar em prescrição. 

- A pessoa que adquire recibo indevidamente emitido em 
nome de um profissional liberal e efetivamente o utiliza 
com o objetivo de alcançar benefício fiscal, desenca-
deando investigação das autoridades públicas sobre a 
pessoa daquele profissional, causa a este danos morais 
passíveis de indenização. 

- Na fixação do dano moral, o julgador deve levar em 
conta o caráter reparatório e pedagógico da conde-
nação, cuidando para não permitir o lucro fácil do ofen-
dido, mas também não reduzindo a indenização a um 
valor irrisório. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.08.185998-5/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Fernando Antônio 
Braga - Apelada: Liana Ribeiro da Silva - Relator: DES. 
GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Guilherme Luciano Baeta 
Nunes, incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM REJEITAR A PREJUDICIAL E 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2011. - 
Guilherme Luciano Baeta Nunes - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES - 
Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernando 
Antônio Braga contra a sentença de f. 61-65, acla-
rada à f. 68, que julgou procedente o pedido da ação 
de indenização contra ele ajuizada por Liana Ribeiro 
da Silva, condenando-o a pagar à autora a quantia de 
R$5.000,00, a título de danos morais, com acréscimo 
de correção monetária, a partir da data da sentença, e 
de juros de mora de 1,0% ao mês, a contar da data do 
primeiro evento lesivo (16.02.05). Em sucumbência, o 
réu foi condenado ao pagamento das custas e honorá-
rios advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 
condenação, mas suspensa a exigibilidade da cobrança, 
nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. 

Sustenta o apelante, em síntese (f. 69-75), que a 
pretensão de reparação civil deduzida pela autora está 
prescrita, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil; 

Indenização - Recibos - Emissão indevida 
- Aquisição - Objetivo - Benefício fiscal - 

Irregularidade - Investigação pelas autoridades 
- Dano moral - Configuração - Fixação do valor da 
indenização - Critérios - Prescrição - Prazo - Arts. 

189, 205 e 206 do Código Civil - Inteligência

Ementa: Indenização. Prescrição. Profissional liberal. 
Recibo. Emissão indevida. Aquisição com o objetivo de 

má-fé. Inexistência. - É cediço que, para que a litigância 
de má-fé seja configurada, é necessário que reste compro-
vado dano causado à outra parte e culpa da parte por tê-lo 
provocado, dentro das hipóteses taxativamente enume-
radas no art. 17 do CPC. As infrações previstas no art. 17 
do Código de Processo Civil não podem ser analisadas com 
rigor excessivo, sendo necessária prova de que o litigante 
adotou intencionalmente conduta processual maliciosa e 
desleal, causando um dano concreto à parte adversa. (TJMG 
- Agravo de Instrumento n° 1.0024.09.483991-7/001 - Rel. 
Des. Luciano Pinto - DJ de 14.07.2009.) 

Ementa: Apelação cível. Embargos do devedor. Cheque. Título 
não causal. Descrição da causa debendi. Desnecessidade. 
Cerceamento de defesa. Inexistência. Multa por litigância de 
má-fé. Ausência dos pressupostos legais. Apelo parcialmente 
provido. [...] - No caso sub judice, não se subtrai dos autos 
nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé, previstas no 
ordenamento jurídico em vigor, sendo certo que as alega-
ções do embargante enquadram-se no regular exercício do 
direito que considera legítimo, inexistindo qualquer ato que 
atente à dignidade da Justiça. (TJMG - Apelação Cível n° 
1.0411.09.047250-6/001 - Rel. Des. Eduardo Mariné da 
Cunha - DJ de 18.06.2010.) 

Com efeito, outra conclusão não caberia ao 
julgador, no caso dos autos, que não a procedência do 
pedido de reintegração de posse. 

Pelas razões expostas, é de se negar provimento à 
apelação e determinar que o valor da indenização mate-
rial seja apurado em liquidação de sentença, limitando-se 
a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Dispositivo.
Isso posto, nego provimento à apelação e deter-

mino, de ofício, a liquidação por arbitramento para 
a apuração da indenização material, limitada a 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Custas recursais, pelo apelante, observada a Lei 
1.060/50. 

DES. ANDRÉ LEITE PRAÇA (Revisor) - De acordo 
com a Relatora. 

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - De 
acordo com a Relatora. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO. LIQUIDAÇÃO 
DETERMINADA DE OFÍCIO.

. . .
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subjetivo, originando a pretensão, é que se inicia a contagem 
do prazo extintivo contemplado na norma legal. 

No caso, assiste razão ao apelante, quando afirma 
aplicável à espécie a regra de prescrição do art. 206, 
§ 3º, V, do Código Civil, verbis: 

Art. 206. Prescreve: 
[...] 
§ 3º Em três anos: 
[...] 
V - a pretensão de reparação civil; [...]. 

Entretanto, razão não lhe assiste quando efetua a 
contagem da prescrição a partir do mês de março de 
2005. 

Como se infere da petição inicial, e especialmente 
dos documentos de f. 48-56, os fatos que desencadea ram 
a pretensão de reparação civil ocorreram, também, nos 
anos de 2006 e 2007, o que autoriza a conclusão de 
que, ao tempo do ajuizamento da ação (f. 03.09.08 - 
f. 02-v.), o prazo da prescrição trienal ainda não se havia 
escoado. 

Posto isso, rejeito a prejudicial. 
Mérito. 
Trata-se de ação de indenização por danos morais 

ajuizada por Liana Ribeiro da Silva contra Fernando 
Antônio Braga, alegando a autora, em síntese, que, em 
março de 2005, foi surpreendida ao receber um termo 
de intimação fiscal, exigindo-lhe documentos relativos 
aos anos-base 2000, 2001 e 2002; que, ao se inteirar 
dos fatos, percebeu que o réu forjou recibos e carimbos 
seus (da autora), como se tivesse pagado o valor decla-
rado à autora, que é odontóloga; que, em razão desse 
fato, foi inúmeras vezes prestar depoimento na Receita 
Federal e na Polícia Federal, o que lhe causou angústia, 
aborrecimento e perda de horas de trabalho; que, em 
março de 2007, foi impedida de comparecer à forma-
tura de sua filha, haja vista que estava mais uma vez pres-
tando esclarecimentos à Polícia Federal; que, diante dos 
danos morais que causou à autora, o réu deve ser conde-
nado ao pagamento de uma indenização, em valor a ser 
arbitrado pelo juízo. 

Em contestação (f. 29-33), o réu alega, em síntese, 
que os recibos “supostamente emitidos pela autora” 
estavam em poder de um cidadão de nome Walter 
Paixão da Silva, que os vendia, sob a alegação de que 
o proveito econômico seria revertido para aquela; que 
adquiriu alguns desses recibos e os juntou à sua decla-
ração de ajuste anual; que, interpelado pela Receita 
Federal, o réu admitiu o seu erro, arrependendo-se do ato 
que praticara e ressarcindo aos cofres públicos o valor 
do prejuízo apurado; que, quando comprou os recibos, 
eles já estavam assinados; que não teve a intenção de 
prejudicar a autora; que a autora sofreu meros aborreci-
mentos, semelhantes àqueles aos quais qualquer cidadão 
é submetido ao prestar esclarecimentos à Receita Federal. 

que, em razão dos fatos descritos nos autos, a autora não 
sofreu danos morais, mas simples aborrecimentos; que, 
na hipótese de prevalência da condenação, o valor dos 
danos morais deve ser reduzido, atendendo-se aos crité-
rios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Em contrarrazões (f. 77-88), a apelada defende a 
manutenção da sentença, salientando que 

O Apelante foi cruel em usar o nome da Apelada para se 
furtar de tributos, não se importando com as consequências 
que poderia gerar ato de extremo egoísmo e falta de respon-
sabilidade com a vida alheia e mais do que isso, uma grave 
fraude (f. 82). 

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempes-
tivo e dispensado de preparo, uma vez que reconhecido 
ao réu o direito de litigar sob gratuidade judiciária (f. 65). 

Prejudicial de prescrição. 
Em prejudicial de mérito, o réu apelante afirma que, 

enquanto os fatos relatados pela autora ocorreram em 
março de 2005, a presente ação de reparação civil só 
foi ajuizada em setembro de 2008, ou seja, quando já 
escoado o prazo de três anos, previsto no art. 206, § 3º, 
V, do Código Civil, o que impõe o reconhecimento da 
prescrição. 

Com a devida vênia, a prejudicial não deve ser 
acolhida. 

Como se sabe, a lei estabelece um prazo para que 
o direito subjetivo do cidadão seja reclamado, findo o 
qual ele não poderá mais ser exercido, em nome da segu-
rança das relações jurídicas. 

Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso 
de direito processual civil, 20. ed., Forense, v. I, p. 323, 
assim conceitua a prescrição: 

A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que 
permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde 
ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos 
chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibili-
dade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, 
perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, 
haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, 
conforme a sistemática do Código. 

Com efeito, diz o art. 189 do Código Civil: 

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, 
a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 
os arts. 205 e 206. 

A respeito da fluência do prazo prescricional, 
ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenlvad, 
em sua obra Direito civil - Teoria geral, 5. ed., Ed. Lumen 
Juris, p. 101: 

A fluência do prazo prescricional se inicia com o surgimento 
da pretensão correspondente. Ou seja, tem início a contagem 
prazal com a exigibilidade do direito subjetivo subjacente. É 
o princípio da actio nata. Segundo esse princípio, somente a 
partir do efetivo conhecimento do ato que viola um direito 
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‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, 
que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois, se não 
houver um prejuízo, a conduta antijurídica não gera a obri-
gação de indenizar. 
É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade 
entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz 
expressão de Demogue, é preciso esteja certo que, sem este 
fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma 
pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que, sem 
esta contravenção, o dano não ocorreria (Traité des obliga-
tions en général, v. IV, nº 66). 

No caso, a contestação apresentada pelo réu não 
logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modifi-
cativo ou extintivo do direito alegado pela autora. 

Na verdade, o réu confessou que “adquiriu” recibos 
emitidos em nome da autora e que os utilizou em sua 
declaração de imposto de renda. 

Estivesse o réu decidido a demonstrar que os refe-
ridos recibos eram “vendidos” a pedido da autora, ele 
teria produzido provas em tal sentido, o que efetivamente 
não foi feito. 

Compulsando-se os autos, percebe-se que a contes-
tação de f. 29-33, à exceção do instrumento de mandato 
de f. 34 e da declaração de pobreza de f. 35, não foi 
instruída com qualquer documento. 

Na fase de especificação de provas, o réu requereu 
o julgamento antecipado da lide (f. 59), o que corrobora 
a premissa, antes referida, de que ele não produziu qual-
quer prova de suas alegações. 

Nesse cenário, o agir ilícito do réu está devidamente 
configurado, na medida em que adquiriu recibos falsos, 
objetivando alcançar benefício fiscal em sua declaração 
de imposto de renda. 

O dano causado à autora é evidente. 
Pelos elementos contidos nos autos, pode-se afirmar 

que a autora desconhecia a “negociação” de recibos 
emitidos em seu nome. 

Ao adquirir os recibos e os declarar ao Fisco, o réu 
causou ofensa moral à autora, que se viu obrigada a 
prestar diversos esclarecimentos na Receita Federal e na 
Polícia Federal (f. 48-56), não sendo difícil imaginar, por 
regras comuns de experiência, o temor e a angústia que 
passaram a existir na psique da vítima. 

O nexo de causalidade também está presente, pois, 
se abstraíssemos a causa (agir ilícito do réu), não tería mos 
o resultado (dano). 

Com a devida vênia, a carga negativa suportada 
pela autora em razão da conduta ilícita do réu supera o 
patamar dos meros aborrecimentos, quer na perspectiva 
dos documentos de f. 48-56, quer na perspectiva de sua 
ausência na formatura da filha, gerada pelas intimações 
de comparecimento perante as autoridades públicas, fato 
este que foi alegado pela autora, e não contestado pelo 
réu (art. 302 do CPC). 

A sentença reconheceu a responsabilidade civil do 
réu e o condenou a pagar à autora uma indenização no 
valor de R$5.000,00, a título de danos morais. 

Daí o presente recurso, no qual o réu reforça os 
argumentos da contestação, pugnando pelo reconheci-
mento da tese de que a autora sofreu meros aborreci-
mentos, ou, alternativamente, pela redução do montante 
da indenização. 

Em que pesem os doutos argumentos do apelante, 
entendemos que o recurso não deve prosperar. 

O dano moral se configura a partir da privação ou 
diminuição de um bem que tem valor precípuo na vida do 
homem, como a paz, a tranquilidade de espírito, a liber-
dade individual, a integridade física, a honra e demais 
elementos conexos. 

Carlos Alberto Bittar, em artigo denominado 
“Reparação civil por danos morais”, publicado na edição 
de julho de 1996 da Tribuna da Magistratura, p. 33-34, 
oferece o seguinte conceito para os danos morais: 

São lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 
certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas 
injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade 
e a afetividade da pessoa, causando-lhes constrangimentos, 
vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. 
Os danos morais atingem, pois, as esferas íntimas e valo-
rativas do lesado, enquanto os materiais constituem reflexos 
negativos no patrimônio alheio. 

Com efeito, preceituam os incisos V e X do art. 5º 
da Constituição Federal: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem;
[...] 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

Por sua vez, dispõe o art. 186 do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negli-
gência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Em conformidade com a lei, o dever de indenizar 
pressupõe a confluência de três requisitos: a prática 
de uma conduta antijurídica, a existência de um dano 
e a vinculação desses dois elementos por um nexo de 
causalidade. 

Sobre o tema, vejamos o magistério de Rui Stoco, 
em sua obra Responsabilidade civil e sua interpretação 
jurisprudencial, RT, p. 49: 

Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três 
elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa 
a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o 
nexo de causalidade entre uma e outro. 
Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, 
não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 
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Execução fiscal - Penhora - Praceamento - 
Indeferimento - Registro - Ausência - Art. 167, 
I, 5, da Lei 6.015/73 - Atribuição do oficial de 

justiça - Art. 7º, IV, c/c art. 14, I, da LEF - Recurso 
provido - Sentença reformada

Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora. 
Registro junto à matrícula. Diligência do oficial de justiça. 

- Na execução fiscal, o registro da penhora de imóvel 
no Cartório próprio deve ser providenciado pelo próprio 
Oficial de Justiça, que, no cumprimento do mandado, 
realiza a constrição, visto que o despacho que deter-
mina a citação do devedor implica ordem automática do 
respectivo registro. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.
09.311990-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Fazenda Pública do Município de Belo 
Horizonte - Agravado: David Diniz Carvalho - Relator: 
DES. WANDER MAROTTA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Wander Marotta, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2011. - Wander 
Marotta - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. WANDER MAROTTA - Examina-se agravo de 
instrumento interposto pela Fazenda Pública do Município 
de Belo Horizonte contra a r. decisão proferida nos autos 
da execução proposta contra David Diniz Carvalho 
Preend. Ltda., Las Casas Empreendimentos Ltda., Vale 
da Barra Ltda., Probus Engenharia Com. Ltda. e Rodrigo 
Naves Rennó, e que indeferiu o pedido de praceamento 
do bem penhorado, ao fundamento de que não possui 
a penhora registrada no cartório competente, sendo do 
credor o ônus de providenciar o referido registro. 

Sustenta, em síntese, que não há necessidade de 
registro de penhora para que seja o bem praceado, 
devendo o feito prosseguir normalmente, não se apli-
cando à hipótese o art. 59, § 4º, do CPC ou o art. 59 
da Lei de Registros Públicos. Ad argumentandum, afirma 
que a decisão atacada viola o disposto nos arts. 3º, 7º, 
IV, e 14, I, da Lei 6.830/80, ressaltando que o registro da 
penhora deve ser providenciado pelo Oficial de Justiça, 
não pela exequente, tal como se verifica da leitura do 
art. 7º, IV, c/c art. 14 da Lei de Execuções Fiscais. 

Nesse contexto, deve prevalecer a conclusão da 
sentença, quando reconheceu a responsabilidade civil do 
réu. 

No que se refere à fixação do valor do dano moral, 
o juiz deve estar atento a todas as circunstâncias que 
regem o caso concreto, firme nos princípios da razoabi-
lidade e da proporcionalidade, assim também nas dire-
trizes do art. 944 do Código Civil. 

A doutrina e a jurisprudência apontam parâmetros 
para a fixação do quantum dos danos morais, dentre os 
quais podemos citar: a) as circunstâncias do fato; b) as 
condições pessoais e econômicas das partes envolvidas; 
c) a extensão do dano; d) o caráter pedagógico para 
desestimular novas ocorrências; e) a vedação ao enrique-
cimento sem causa. 

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça: 

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, 
deve-se considerar as condições pessoais e econômicas das 
partes e as peculiaridades de cada caso, de forma a não 
haver o enriquecimento indevido do ofendido e que sirva 
para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. (STJ - AGA 
425317 - RS - 3ª T. - Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi - J. em 
24.06.02.) 

No caso, a autora está qualificada como 
“cirurgiã-dentista” (f. 02), e o réu, como “analista de 
sistemas” (f. 34). 

As circunstâncias do fato são negativas sob todos 
os ângulos, pois o réu, sem jamais ter sido paciente 
da autora, adquiriu recibos indevidamente emitidos em 
nome dela. 

O dano causado à autora, que é profissional 
liberal, foi de razoável extensão, compreendendo múlti-
plos deslocamentos para o esclarecimento dos fatos e, 
mais importantemente, a angústia de ser investigada por 
autoridades públicas. 

Diante dessa realidade, a indenização fixada pelo 
douto Juiz singular, no importe de R$5.000,00, não se 
apresenta desmedida para reparar, com razoabilidade, os 
danos morais causados à autora, servindo para desesti-
mular a prática de novas ocorrências pelo ofensor e não 
representando enriquecimento ilícito para a vítima. 

Assim, em atenção aos limites da matéria impug-
nada, não há motivo para a reforma da sentença. 

Com essas considerações, nego provimento ao 
recurso. 

Custas, pelo apelante, mas suspensa a exigibilidade 
da cobrança, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ELPÍDIO DONIZETTI e ARNALDO MACIEL. 

Súmula - REJEITARAM A PREJUDICIAL E NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Presume a lei, é claro, que a sede do órgão ou entidade 
se encontre dentro da circunscrição territorial do oficial de 
justiça. Suponha-se veículo apreendido em Manaus, porém 
matriculado em Porto Alegre. Seria um contrassenso pretender 
que o oficial de justiça entregasse o auto de penhora ou de 
arresto na repartição competente para a emissão do certifi-
cado de registro. 
Em casos iguais ou semelhantes, caberá ao escrivão remeter 
cópia do mandado e do auto de apreensão pelo correio. 
Consoante o disposto no art. 7º, IV, da LEF, o despacho do 
juiz que defere a inicial já importa em ordem judicial para que 
o órgão ou entidade faça o registro, independentemente do 
pagamento de custas ou de outras despesas (Comentários à 
Lei de Execução Fiscal. Forense, 1981, p. 215/216).

Verifica-se, portanto, que, como regra geral, cabe 
ao oficial de justiça, nas execuções fiscais, diligenciar no 
sentido de dar publicidade à penhora, sendo do devedor 
o ônus de comprovar que o bem indicado é, de fato, de 
propriedade do executado. Os arts. 7º, IV, e 14 tratam do 
registro da penhora; não transferem para o credor o ônus 
de registrar o bem, até porque, se não houver registro, 
não há como se comprovar que pertença aos executados, 
o que pode gerar prejuízo para terceiros de boa-fé. 

Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal: 
AI 1.0024.06.941971-1/001, Rel. Des. Brandão 
Teixeira, DJ 29.11.2007; AI 1.0701.04.096254-3/
001, Rel. Des. Eduardo Andrade, DJ 23.04.2008; AI 
1.0024.05.590095-5/001, Dorival Guimarães Pereira, 
DJ 25.03.2008, dentre outros.

Agravo de instrumento. Registro de penhora. Diligência do 
oficial de justiça. Art. 7º, IV, c/c art. 14, i, da Lei de Execução 
Fiscal. Arquivamento. Possibilidade. - Nos termos do art. 7º, 
IV, c/c art. 14, I, da Lei de Execução Fiscal, compete ao oficial 
de justiça encarregado da lavratura do auto de penhora,a 
entrega de cópia do auto e do mandado executivo para fins 
de registro no livro próprio, inobstante o pagamento de custas 
ou outras despesas (AI 1.0220.06.000986-1/001, Rel. Des. 
Antônio Sérvulo, DJ de 06.03.2009).

Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora. 
Registro junto à matrícula. Diligência do oficial de justiça. 
- Na execução fiscal, o registro da penhora de imóvel no 
Cartório deve ser providenciado pelo próprio oficial de justiça 
que, no cumprimento do mandado, realiza a constrição, visto 
que o despacho que determina a citação do devedor implica 
a ordem automática de registro no ofício próprio (Agravo 
de Instrumento n° 1.0024.00.139945-0/001 - Comarca de 
Belo Horizonte - Relator: Exmo. Sr. Des. Edilson Fernandes- 6ª 
Câmara Cível - j. em 07 de abril de 2009 - v.u).

Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora. 
Pedido de leilão (praceamento) do bem imóvel. Determinação 
pela apresentação da certidão de Registro do Imóvel, com 
a averbação da constrição realizada (Registro de penhora 
de bem imóvel). Descabimento. Ato oficial. Arts. 7º, IV e 14 
da Lei federal nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). Recurso 
provido (Agravo n° 1.0024.06.951907-2/001 - Comarca de 
Belo Horizonte - Relator: Exmo. Sr. Des. Nepomuceno Silva- 
5ª Câmara Cível - j. em 05 de junho de 2008.- v.u).

Processo civil. Execução fiscal. Agravo de instrumento. 
Decisão agravada. Decretação de insubsistência de 
penhora. Determinação de registro de ato de constrição pela 

O MM. Juiz indeferiu o pedido de praceamento 
do bem, feito pelo exequente, por não ter sido juntada 
aos autos a cópia do registro do imóvel que se pretende 
pracear, nos termos do art. 167, inciso I, item 5, da Lei 
6.015/73. Segundo este dispositivo legal: 

Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão 
feitos: (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei 
nº 6.216, de 1975.) 
I - o registro 
[...] 
5) das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis; 

Nos termos da Lei de Execuções Fiscais: 

Art. 7º O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 
ordem para: 
[...] 
IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente 
do pagamento de custas e outras despesas, observado o 
disposto no art. 14. 
[...] 
Art. 14. O Oficial de Justiça entregara contrafé e cópia do 
termo ou do auto de penhora ou arresto, com a ordem de 
registro de que trata o art. 7º, inciso IV; 
I - no Ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado; 
[...] 

Estas regras devem ser interpretadas em conso-
nância com o disposto no CPC. E, nos termos deste 
diploma legal: 

Art. 659.  A penhora deverá incidir em tantos bens quantos 
bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, 
custas e honorários advocatícios. 
[...] 
§ 4º A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto 
ou termo de penhora cabendo ao exequente, sem prejuízo da 
imediata intimação do executado (art. 652, § 4º), providen-
ciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 
a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante apre-
sentação de certidão de inteiro teor do ato, independente-
mente de mandado judicial. 
§ 5º Nos casos do § 4º, quando apresentada certidão da 
respectiva matrícula, a penhora de imóveis, independen-
temente de onde se localizem, será realizada por termo 
nos autos, do qual será intimado o executado, pessoal-
mente ou na pessoa de seu advogado, e por este ato consti-
tuído depositário.

 Segundo Milton Flaks, em comentário ao art. 14 
da Lei 6.830/80: 

Entre os novos encargos que a LEF atribui ao oficial de justiça, 
inclui-se o de diligenciar a publicidade da penhora, mediante 
o seu registro junto ao órgão oficial ou entidades indicados 
no art. 14, conforme se trate de imóvel por natureza ou por 
equiparação legal [...]. 
O dispositivo atende a uma dupla finalidade: a) obvia discus-
sões em torno da eventual boa-fé de terceiro, se o bem 
penhorado vier a ser alienado ou gravado com ônus real; 
b) adverte o terceiro sobre a existência da penhora. É que 
inexiste impedimento à alienação ou oneração de bens 
penhorados. Tais atos não são inválidos, mas tão somente 
ineficazes em relação ao exequente. 
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exequente. Diligência a cargo do oficial de justiça. - A infor-
mação sobre a existência de alienações sucessivas do imóvel 
penhorado em execução fiscal não autoriza ao Juiz tornar, de 
ofício, insubsistente a penhora, sem a manifestação dos inte-
ressados, especialmente dos terceiros adquirentes, por meio 
de instrumentação própria (CPC - art. 1.046 e seguintes). O 
art. 7º, IV, da Lei nº 6.830/80 dispõe que o despacho que 
deferir a inicial da execução fiscal importa em ordem para 
registro de penhora ou arresto, independentemente do paga-
mento de emolumentos, observado o art. 14, que determina 
ao Oficial de Justiça sua materialização. Dá-se provimento 
ao recurso (TJMG, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 
nº 1.0701.96.012267-2/001, Relator Des. Almeida Melo, 
acórdão de 25.01.2007, publicação de 02.02.2007). 

Execução fiscal. Penhora. Inscrição. Art. 7º, IV, e 39 da 
Lei 6.830/80. O art. 7º, IV, da Lei 6.830/80 é expresso 
em consignar que o despacho que deferir a inicial da 
execução fiscal importa em ordem para registro de penhora 
ou do arresto, observado o art. 14, que determina ao 
oficial de justiça sua materialização. Agravo conhecido e 
provido (TJMG, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 
nº 1.0024.05.602436-7/001, Relator Des. Cláudio Costa, 
acórdão de 06.07.2006, publicação de 28.07.2006). 

Assim, dou provimento ao recurso para, reformando 
a r. decisão recorrida, determinar que a diligência para o 
registro da penhora efetuada nos autos seja implemen-
tada por oficial de justiça. 

Sem custas recursais. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEIXOTO HENRIQUES e OLIVEIRA FIRMO. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Contrato de agenciamento - Cobrança - Prova - 
Valores não repassados - Depósitos - Vinculação 
indemonstrada - Ônus da prova - Art. 333, I e II, 
do CPC - Inteligência - Assistência judiciária - 

Empresa - Possibilidade - Concessão - Declaração 
de carência - Ausência - Indeferimento - Correção 

monetária - Incidência - Ajuizamento da ação

Ementa: Cobrança. Contrato de agenciamento. Valor 
não repassado. Prova. 

- É legítima a cobrança de valor não repassado vinculado 
a contrato de agenciamento, quando prevalente a prova 
do não repasse. 

Recursos providos em parte. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.08.462862-8/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Moacir Marques 
do Prado Representações Ltda. - Apelante adesivo: 
S.A. Viação Aérea Rio Grandense (nova denominação 

de Varig S.A.) - Apelados: Moacir Marques do Prado 
Representações Ltda. e S.A. Viação Aérea Rio Grandense 
- Relator: DES. SALDANHA DA FONSECA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2011. - Saldanha 
da Fonseca - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. SALDANHA DA FONSECA - Conheço dos 
recursos, porque próprios e tempestivos. 

Apelação principal. 
A análise dos autos revela que a apelada cobra da 

apelante principal o pagamento de valores vinculados a 
contrato de agenciamento. 

Para tanto, alega que celebrou com a apelante prin-
cipal um contrato de agenciamento, e a mesma deixou 
de cumprir a integralidade de suas obrigações, perma-
necendo em mora, conforme planilha, pelo valor total 
de R$554.722,05 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, 
setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos). Anota 
que a apelante principal reteve valores pagos em virtude 
da representação e venda de passagens e transportes 
aéreos de cargas, o que contraria o parágrafo único da 
cláusula décima primeira do contrato. Por isso, requer o 
pagamento de R$554.722,05 (quinhentos e cinquenta e 
quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos). 

Pedido julgado parcialmente procedente (f. 220-221 
e f. 225-227). 

A apelante principal sustenta que requereu os bene-
fícios da assistência judiciária, pretensão indeferida e que 
deve ser revista; não há prova do reconhecimento do 
débito e da legalidade da cobrança impugnada; a liti-
gância de má-fé da autora deve ser declarada; a correção 
monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, 
conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81; efetuou paga-
mentos, conforme documentos juntados, razão pela qual 
a sentença recorrida deve ser reformada, para declarar 
inexistente qualquer débito entre as partes; cabe a devo-
lução em dobro do valor cobrado indevidamente. 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 
na obra Código de Processo Civil comentado, 8. ed., 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1.583, 
anotam: 

Pessoa jurídica. É perfeitamente admissível, à luz da CF, 5º, 
LXXIV, a concessão do benefício da gratuidade à pessoa jurídica 
que demonstre, cabalmente, a impossibilidade de atender às 
despesas antecipadas do processo, o que vedaria seu acesso 
à justiça (STJ, 3ª T., REsp 161897-RS, Rel. Waldemar Zveiter, 
j. 12.5.1998, v.u., DJU de 10.8.1998, p. 65). No mesmo 
sentido: STJ, 3ª T., REsp 400743-RS, Rel. Min. Carlos Alberto 
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Indenização - Comentários publicados em blog - 
Manifestação de ideias e opiniões - Ausência de 
excesso e de ofensa a direitos da personalidade - 

Dano moral não caracterizado

Ementa: Ação de indenização por danos morais. 
Comentários publicados em blog. Manifestação de ideias 
e opiniões. Ausência de excesso e de ofensa a direitos 
da personalidade. Dano moral não caracterizado. Pedido 
julgado improcedente. Sentença reformada. 

- Não há obrigação de indenizar, quando ausente o ânimo 
de atingir a honra do autor, notadamente porque aqueles 
que assumem cargo público e de natureza política devem 
suportar críticas, o que pode caracterizar dissabor, mas 
não dano moral. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.08.478529-7/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Omar Resende 
Peres Filho - Apelante Adesivo: Cosme Ricardo Gomes 
Nogueira - Apelados: Omar Resende Peres Filho, Cosme 
Ricardo Gomes Nogueira - Relator: DES. OSMANDO 
ALMEIDA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Osmando Almeida, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformi-
dade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO 
RECURSO PRINCIPAL E, DE OFÍCIO, NÃO CONHECER 
DO ADESIVO. 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2011. - Osmando 
Almeida - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. OSMANDO ALMEIDA - Cuida-se de recurso 
de apelação interposto contra a r. sentença de f. 176/181 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da 

Menezes Direito, j. em 3.10.2002, v.u., DJU de 25.11.2002, 
p. 230. O benefício pode ser concedido a sindicato (STJ, 
6ª T., REsp 44049-RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 
22.10.2002, v.u., DJU de 11.1.2002, p. 306).

 A apelante principal apenas juntou declaração de 
carência de recursos (f. 188), cuja presunção é eficaz em 
face da pessoa natural (art. 4º da Lei nº 1.060/50). Logo, 
não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. 

Os depósitos bancários juntados pela apelante prin-
cipal (f. 200-206) não se mostram atrelados à cobrança 
perpetrada pela apelada. 

Assim, impugnados (f. 211-212), à apelante prin-
cipal cabia provar que ditos valores deveriam ser compen-
sação (CPC 333, II), ônus do qual não se desincumbiu 
(f. 216-v.). 

As razões de recurso não apontam cerceamento de 
defesa, o que enseja o não abatimento dos depósitos de 
f. 200-206. 

Compreender diferente é não aplicar com acerto a 
regra de julgamento afeta ao ônus de provar (CPC 333, 
I e II). 

Nesse contexto, não é possível declarar inexistente 
qualquer débito entre as partes ou determinar a devo-
lução em dobro do valor cobrado indevidamente. 

A correção monetária incide no ajuizamento da 
ação, pois atualizados os valores cobrados até então 
(f. 09 e f. 75-172). 

Portanto, é legítima a cobrança de valor não repas-
sado vinculado a contrato de agenciamento, quando 
prevalente a prova do não repasse. 

Apelação adesiva. 
A apelante afirma que os depósitos bancários 

juntados pela apelada são de outros negócios e por isso 
não podem ser abatidos da dívida cobrada; não há prova 
de que tais depósitos deveriam ser considerados como 
pagamentos parciais, ônus exclusivo da apelada. 

Nas razões de decidir da apelação principal está 
consignado que:

Os depósitos bancários juntados pela apelante principal 
(f. 200-206) não se mostram atrelados à cobrança perpe-
trada pela apelada. Assim, impugnados (f. 211-212), à 
apelante principal cabia provar que ditos valores deveriam ser 
compensação (CPC 333 II), ônus do qual não desincumbiu 
(f. 216-v). As razões de recurso não apontam cerceamento 
de defesa, o que enseja o não abatimento dos depósitos de 
f. 200-206. Compreender diferente é não aplicar com acerto 
a regra de julgamento afeta ao ônus de provar (CPC 333 I e 
II). Nesse contexto, não é possível declarar inexistente qual-
quer débito entre as partes ou determinar a devolução em 
dobro do valor cobrado indevidamente. 

Mantida a coerência de valoração do conjunto 
probatório, os depósitos de f. 200-206 não podem ser 
considerados pagamentos parciais. 

Com tais razões, dou parcial provimento às apela-
ções, para determinar a incidência da correção monetária 
a partir do ajuizamento da ação e pagamento dos valores 
cobrados sem dedução dos depósitos de f. 200-206. 

Custas, pelas apeladas. 

DES. DOMINGOS COELHO - Não há compro-
vação dos pagamentos, e estes devem sofrer a correção, 
como bem determinou o Relator, a quem acompanho na 
sua conclusão. 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com 
o Relator. 

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .
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r. sentença por cerceamento de defesa, determinando-se 
o retorno dos autos à origem, para a realização da prova 
oral pretendida (f. 196/199). 

Em resposta, o apelado pede o desprovimento do 
apelo adesivo (f. 202/213). 

Preliminar de ofício: não conhecimento do apelo 
adesivo. 

Adesivamente, pleiteia o autor a modificação do 
termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor 
da condenação, para a data da citação. Por cautela, 
pede a análise do agravo retido interposto contra o inde-
ferimento da prova testemunhal, para que seja anulada a 
r. sentença por cerceamento de defesa, determinando-se 
o retorno dos autos à origem, para a realização da prova 
oral pretendida. 

Preliminarmente, não conheço do recurso adesivo, 
pois dispõe o art. 500 do CPC: “vencidos autor e réu, 
ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a 
outra parte”. 

No caso dos autos, o autor sagrou-se vencedor, 
não tendo havido sucumbência recíproca, e “não cabe 
recurso adesivo quando não há mútua sucumbência” (STJ 
- 3ª Turma, REsp 332.826/RJ, Rel. Min. Dias Trindade, DJ 
de 8.4.2002). 

Dessa forma, não conheço da apelação adesiva. 
Recurso principal. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, dele conheço. 
Colhe-se dos autos que o apelado pretende ser 

reparado pelo dano moral que atribui aos textos divul-
gados no blog criado pelo ora apelante. 

O autor propôs a ação de indenização por danos 
morais em comento, alegando que o réu inseriu em 
um blog (diário virtual estabelecido em uma página da 
internet) mensagens anônimas ofensivas a sua honra e 
imagem, com insinuações que maculam “a história de 
vida e de luta deste servidor público”, presidente de uma 
entidade sindical, questionando-o sobre fatos envolvendo 
o ex-prefeito municipal, com alusão de que este teria 
“dado apoio financeiro” a sua campanha ao cargo de 
Presidente do Sinserpu. 

Pois bem, os fatos narrados têm origem em publi-
cação, via internet, no blog mantido pelo réu, por meio 
do qual foram veiculadas notícias sobre a vida política 
do autor, possibilitando que terceiros, anônimos ou não, 
tecessem comentários acerca das notícias. 

O blog é um meio de comunicação social e 
veiculação de notícias e opiniões, sujeitando-se aos 
abusos. Muitos blogs fornecem comentários ou notícias 
sobre um assunto em particular, permitindo a seus leitores 
deixar comentários de forma a interagir com o autor e 
outros leitores, de acordo com a política adotada. 

Não se olvida que é possível o controle dos comen-
tários pelo dono do diário virtual, responsável pelos 
comentários ofensivos nele inseridos. 

Comarca de Juiz de Fora, nos autos da ação de inde-
nização por danos morais proposta por Cosme Ricardo 
Gomes Nogueira em desfavor de Omar Resende 
Peres Filho, que julgou procedente a pretensão inicial, 
para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de 
R$30.000,00, a título de danos morais, acrescida de 
correção monetária pelo índice da tabela expedida pela 
CGJ/MG e juros de mora de 1% ao mês, contados a 
partir da publicação da r. sentença singular. Determinou 
ao réu o pagamento das custas processuais e dos hono-
rários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 
condenação. 

Através das razões de apelação de f. 182/191, 
cinge-se o inconformismo do réu ao provimento senten-
cial, argumentando que apenas teve inseridos em seu blog 
críticas e comentários postados por terceiros, mediante 
acesso gratuito e voluntário, sobre fatos que ocorreram 
nas eleições municipais, bem como as condições sob as 
quais se deu a candidatura do apelado. 

Segundo afirma, consoante a peça de contestação, 
o recorrido também possui um blog, onde faz alusão aos 
atos por ele praticados, dando substrato fático às críticas 
por ele recebidas, notadamente considerando que ele é o 
representante dos empregados do Município, atrelado às 
correntes políticas locais. 

Assevera que os trechos colacionados na r. sentença 
são críticas de adversários políticos ou servidores insatis-
feitos com os rumos ditados pelo líder sindical e candi-
dato a vereador, em face de sua condição de homem 
público. 

Defende que as opiniões postadas no blog não 
ensejam ofensa à honra, à imagem e aos atributos da 
personalidade do apelado. 

Afirma que, ao tomar conhecimento da ação, 
sem que o autor houvesse formulado pedido, excluiu os 
comentários do blog. 

Alega que o dever social de informar encontra 
amparo no art. 188, I, do CC. 

Ad argumentandum, diz que a divulgação se reveste 
de interesse público, prestigiando o direito à informação, 
previsto no art. 5º, XIV, e art. 220, §1º, da CR. 

Prosseguindo, afirma não ter sido demonstrada a 
ocorrência de dolo ou culpa, e a relação de causalidade 
entre a sua conduta e o dano alegado pelo recorrido. 

Por fim, refuta o quantum indenizatório fixado, 
pedindo sua minoração. 

Pede o provimento do recurso e a reforma da r. 
sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão 
inicial, ou seja, a indenização fixada com moderação. 

Em resposta ao recurso, o apelado refuta as alega-
ções da parte adversa (f. 193-A/195). 

Adesivamente, pleiteia o autor a modificação do 
termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor 
da condenação, para a data da citação. Por cautela, 
pede a análise do agravo retido interposto contra o inde-
ferimento da prova testemunhal, para que seja anulada a 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 65-252, out./dez. 2011 |        235

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

reais), suspensa a exigibilidade da cobrança, na forma 
do art. 12 da Lei nº 1.060/50, porquanto beneficiário da 
justiça gratuita (f. 69). 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEDRO BERNARDES e TARCÍSIO MARTINS 
COSTA. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 
PRINCIPAL E, DE OFÍCIO, NÃO CONHECERAM 
DO ADESIVO.

. . .

O réu/ora apelante em nenhum momento negou a 
autoria da publicação virtual. 

No caso dos autos, verifica-se que os comentários 
postados por terceiros e pelo réu têm conteúdo político 
e alguns estão ligados à vida pública do demandante 
(f. 13/27). 

Sustenta o apelado que por meio desse conteúdo 
sua honra e imagem foram afetadas. 

Assim como o direito de liberdade de expressão 
(art. 5º, IX, e art. 220, caput, da CR), a seara constitu-
cional protege a defesa da honra, um dos componentes 
da personalidade (art. 5º, V, da CR). 

A livre exteriorização de pensamento que venha 
trazer gravame à honra do indivíduo, desde que inverí-
dicos os fatos que a embasaram, constitui comporta-
mento antijurídico e sujeita o ofensor à reparação de 
dano causado, material ou moral. 

Emerge o ilícito, pelo abuso no exercício de um 
direito, e, consequentemente, surge o dever de indenizar. 

Na espécie, ainda que não tenha sido usado o 
melhor vocabulário, o que se nota é o uso do direito de 
criticar ligado à liberdade de expressão, inexistindo abuso 
e dano. 

Colaciona-se trecho dos comentários extraídos do 
blog e colacionados na r. sentença: 

Cosme é conciliador e vendido, é só olhar como as suas 
condições de vida dele atualmente, cresceu muito para um 
sindicalista Juiz-forano [...] - sic - f. 15. 
[...] se vendeu barato para o lado ruim da política, quando 
deveria nos defender - f. 16. 

E, ainda: 

A campanha do Sr. Cosme foi financiada, sim, pelo Sr. 
Prefeito, utilizando como intermediário, principalmente o fale-
cido vereador Paulo Rogério, aliás, uma das campanhas mais 
caras da história do Sinserpu - f. 14. 

No caso, os comentários postados por terceiros, 
anônimos ou não, no blog do réu, realçam a indignação 
com os acontecimentos tratados, os quais, no caso, não 
foram demonstrados inverídicos. Não há excesso nem 
ofensa, lembrando, ainda, que aqueles que assumem 
cargo público e de natureza política devem suportar 
críticas, o que pode caracterizar dissabor, mas não dano 
moral. 

Não se perca de vista que as pessoas podem exercer 
o direito da divulgação de fatos que são essenciais para 
a cidadania, inclusive os que se referem aos direitos polí-
ticos e o patrimônio público. 

Com tais considerações, dou provimento ao recurso 
principal para julgar improcedente a pretensão contida 
na peça de ingresso. De ofício, não conheço do apelo 
adesivo. 

Fica o autor/apelado condenado ao pagamento das 
custas processuais, inclusive as recursais, e dos honorá-
rios advocatícios, estes fixados em R$800,00 (oitocentos 

Boleto bancário - Duplicata - Inexistência - 
Protesto - Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Boleto bancário. Inexistência da 
respectiva duplicata. Impossibilidade de protesto. 

- O simples boleto bancário não enseja apontamento de 
protesto, por não previsto na legislação como título repre-
sentantivo de dívida, máxime quando não comprovado o 
lastro em nota fiscal correspondente. 

- A emissão de boleto bancário sem remessa do título para 
aceite ofende o direito do sacado de realizar a recusa 
legal a que se referem os arts. 8º e 21 da Lei 5.474/68. 

Sentença reformada. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.09.532134-8/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante(S): 1º) TV Juiz de 
Fora Ltda., 2º) NR Locadora de Veículos Ltda. - Apeladas: 
TV Juiz de Fora Ltda., NR Locadora de Veículos Ltda. - 
Relator: DES. DOMINGOS COELHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E 
NEGAR PROVIMENTO AO SEGUNDO. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2011. - Domingos 
Coelho - Presidente e Relator. 

Notas taquigráficas

DES. DOMINGOS COELHO (Presidente e Relator) 
- Cuida-se de apelações cíveis contra sentença que, nos 
autos de quatro demandas propostas por TV Juiz de Fora 
Ltda. (primeira apelante) em face de NR Locadora de 
Veículos Ltda. (segunda apelante), sendo duas cautelares 
de sustação de protesto e duas principais do tipo declara-
tórias de inexigibilidade de título de crédito, julgou parcial-
mente procedentes os pedidos pórticos para determinar a 
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sustação do protesto e, consequentemente, declarar inexi-
gível a cobrança dos valores em duplicata referentes ao 
veículo Fiat Ducato Minibus, placa HEB-1047, mantendo, 
todavia, a possibilidade de protesto e a exigibilidade dos 
demais títulos de crédito sub judice. 

Aduz-se no primeiro apelo, interposto pela autora, 
que as duplicatas emitidas contra ela não apresentam 
qualquer lastro contratual que as justificasse; que, 
conquanto as partes tenham mantido relação contratual 
por longo tempo, não há qualquer embasamento para a 
cobrança dos valores em análise; que não há nos autos 
nenhum documento negocial que justifique os protestos 
levados a efeito pela requerida; que mesmo o contrato 
tomado por base na sentença de origem não pode servir 
como fundamento para a condenação parcial, visto que 
já quitado; requerendo-se, por fim, a reforma da sentença 
de origem. 

Já no segundo apelo, alega-se que a autora não 
se desincumbiu de seu ônus de prova quanto à alegação 
de que não realizou os negócios jurídicos sub judice com 
a requerida; que as partes mantiveram intensa relação 
comercial, por mais de dois anos, o que está demonstrado 
nos autos (inclusive por e-mails trocados entre as partes); 
que deve prevalecer o princípio da boa-fé que deve reger 
as relações comerciais; que a sentença primeva é extra 
petita, pois declarou inexigível a cobrança de valores, e 
não o título de crédito em si; requerendo-se, por fim, a 
reforma da sentença de origem. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 
Recursos próprios, tempestivos, regularmente proces-

sados e preparados. Deles conheço, já que presentes 
todos os pressupostos para a sua admissibilidade. 

O cerne da lide, a meu aviso, é a questão da admis-
sibilidade ou não do protesto de mero boleto bancário, 
admitido pela sentença recorrenda e repudiado pela 
primeira apelante, questão essa cuja resolução é preju-
dicial às demais. 

Verifica-se, nesse passo, que as duplicatas apon-
tadas a protesto - por indicação -, ao que consta dos 
autos, jamais chegaram a ser enviadas para a apelante, 
para aceite, recusa ou quitação - fazendo-se presumir 
que a requerida não chegou, sequer, a emiti-las. 

Entendo que razão assiste à autora quanto à nuli-
dade dos supostos títulos de crédito inicialmente apon-
tados para protesto. 

É que, em que pese estar-se discutindo ao longo 
de todo o processo a exigibilidade e regularidade das 
mencionadas duplicatas de prestação de serviços, elas 
não vieram aos autos. Em outros termos, conclui-se que 
se cuida na verdade de apontamento de mero boleto 
bancário, prática ilegal, mas cada vez mais corriqueira 
em casos de tal jaez. 

Neste prisma, já tive oportunidade de decidir que

Não se constituem como títulos executivos, por abso-
luta ausência de tipicidade, notas fiscais ou meros boletos 
bancários; tampouco autoriza o ajuizamento da execução a 

duplicata sem aceite que não esteja protestada e não esteja 
acompanhada do comprovante de remessa para aceite, 
conforme exegese do art. 15, inciso II, alíneas a e c, da Lei 
5.474/68 (Apelação Cível nº 0382023-1) 

Vale, aqui, trazer a pelo a doutrina de Ermínio 
Amarildo Darold, Protesto cambial - duplicatas X borderô, 
Curitiba, Juruá, 1998, p. 54/55: 

A lei somente autoriza o protesto por indicação de duplicata 
quando remetida ao sacado para aceite e este não a devolve. 
Logo, para que possa o requerente do ato moratório valer-se 
da hipótese excepcionalíssima do protesto por indicação, tem 
de demonstrar que existe uma duplicata da qual é portador e 
que ela não se encontra sob sua posse porque, remetida ao 
sacado para aceite, não obteve a devolução. Sem a prova de 
tais requisitos impossível o protesto por indicação [...] razão 
pela qual os famigerados boletos bancários, que prosseguem 
sem qualquer status de título de crédito ou de documento 
representativo de dívida, não podem, de forma alguma, 
serem admitidos a protesto (no mesmo sentido, Celso Barbi 
Filho, in Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, abril/
junho de 1999, p. 343/357). 

No mesmo sentido a lição do Prof. Wille Duarte, em 
obra já citada, que, após explicar que a duplicata tem 
modelo próprio, anota: 

Se o título não pode e nem deve ser alterado na sua feição 
característica; se no ‘boleto’ bancário, via computador, não 
existe assinatura de quem quer que seja, mesmo cripto-
grafada; se não sendo duplicata, a duplicata virtual não é 
enviada para aceite e não recebe, por isso, aceite algum do 
sacado; se não é enviada a duplicata virtual ao sacado, a 
não ser para pagamento, o sacado não pode impugná-la nos 
termos dos arts. 8º e 21 da Lei das Duplicatas; esta chamada 
‘duplicata virtual’ ou ‘duplicata escritural’ não pode e nem 
deve existir. É preciso combatê-la, pois não corresponde a 
um título típico, com base em lei especial. Sendo assim, não 
é título de crédito, porque espúrio e ilegal. É fruto de uma 
doutrina que não sabe onde põe os pés e nem as mãos, auxi-
liada por Instituições Financeiras que, sem importar-se em ferir 
a lei e o Direito, querem beneficiar-se do absurdo chamado 
duplicata virtual, duplicata escritural, duplicata-extrato, dupli-
cata em fita magnética. 
[...] 
Finalmente, não sendo o ‘boleto’ um título de crédito, não 
representando obrigação de quem quer que seja, mesmo nas 
chamadas execuções com base em protesto por simples indi-
cações, quando o exequente for uma Instituição Financeira, 
ou outra pessoa que não o sacador, basta embargar a 
execução exigindo que o exequente comprove o endosso do 
‘boleto’ (in Títulos de crédito. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, 
p. 419, 420 e 427). 

Deveras, o boleto bancário não é tipificado em 
nosso sistema comercial como título de crédito e por isso 
não há como se admitir o seu protesto, que no caso seria 
claramente abusivo. 

A jurisprudência, a respeito, coaduna-se com tal 
posição: 

Boleta bancária - Protesto - Título de crédito - Comprovação 
de entrega da mercadoria. - A simples boleta bancária 
não enseja apontamento de protesto, por não prevista na 
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Embargos de terceiro - Herdeiros - Ilegitimidade 
ativa - Arts. 1.046 e 1.047 do CPC - Inteligência - 
Avaliação do imóvel - Discussão - Impossibilidade -

 Âmbito limitado dos embargos - Finalidade 
específica - Defesa da posse

Ementa: Apelação cível. Embargos de terceiro. 
Ilegitimidade ativa do herdeiro. Âmbito de discussão limi-
tado. Finalidade específica. Defesa da posse. 

- O herdeiro não tem legitimidade ativa para opor, em 
nome próprio, embargos de terceiro contra avaliação 
realizada nos autos da execução, porque não é terceiro, 
em razão do direito hereditário. 

- Os embargos de terceiro têm finalidade específica de 
defesa da posse do bem objeto da constrição e possuem 
âmbito de discussão limitado nos arts. 1.046 e 1.047 do 

legislação como título representantivo de dívida, máxime 
quando não comprovado o lastro em nota fiscal correspon-
dente (TAMG - AP 0333424-7 - (49557) - Ipatinga - 1ª C.Civ. 
- Rel. Juiz Alvim Soares - J. em 14.08.2001). 

Ação de execução - Pretensão pautada em comprovantes de 
entrega de mercadoria e protestos de duplicatas fundados 
em boletos bancários - Não apresentação de duplicata - 
Inexistência de prova de envio do título ao sacado para aceite e 
de não devolução no prazo legal. Impossibilidade de protesto 
por indicação. Ausência de título executivo hábil. Extinção 
do processo. Sentença mantida. - Admite-se o protesto por 
indicação de duplicata, com base em informações do boleto 
bancário, quando comprovados o envio daquela ao sacado 
e sua retenção por ele, mas não o protesto do próprio boleto, 
por não constituir título de crédito. A aceitação do boleto 
bancário como meio conducente ao protesto de duplicata 
mercantil por indicações do credor sujeita-se à prova do 
preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 3º do art. 21 
da Lei nº 9.492/97, quais sejam: que o título foi enviado 
ao sacado para aceite e que este não procedeu à sua devo-
lução no prazo legal. (Ap. Cív. nº 99.016863-8, Rel. Des. 
Silveira lenzi) a prática vivenciada nas transações comerciais, 
com a crescente informalidade das negociações, não possui 
o condão de equiparar o bloqueto bancário acompanhado 
de nota fiscal à duplicata, título de crédito munido de eficácia 
executiva, sob pena de se estar criando exceção indevida ao 
princípio da cartularidade. (TJSC - AC 99.012334-0 - 4ª 
C.Cív. - Rel. Des. Pedro Manoel Abreu - J. em 19.10.2000.) 

Logo, realmente é de ser inadmitido o procedimento 
da apelada de levar mero boleto bancário a protesto. 

Evidentemente, não é ônus da autora provar que 
não teve relação jurídica negocial com a requerida (e, 
com isso, quero me referir às locações específicas que 
estão sendo cobradas através de suposta emissão de 
duplicata) apta a legitimar a emissão dos títulos de crédito. 

É o que ocorre nas ações declaratórias negativas, 
valendo transcrever: 

Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 
sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo 
contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende 
que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 
distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 
posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do 
fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 
Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de 
um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do 
fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é 
que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá 
provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 
débito, que porventura tenha alegado na inicial (BARBI, Celso 
Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1988, v. I, p. 80). 

Este é, ainda, o entendimento adotado por Orlando 
de Assis Corrêa: 

Se a declaratória for o que chamamos de ‘negativa’, isto é, 
se o autor quiser provar que não existe relação jurídica, basta 
dizer que ela não existe, apresentando, se tiver, provas de 
sua inexistência, o que nem sempre será possível; ao réu, 

entretanto, que contestar, caberá o ônus principal, inver-
tendo-se aí, a situação: deverá comprovar a existência da 
relação (Ação declaratória e incidente de falsidade (teoria e 
prática). Rio de Janeiro: Aide, 1989, p. 53). 

Ou seja: incumbia à requerida demonstrar a exis-
tência da relação negocial específica havida entre as 
partes e comprovar a emissão das respectivas duplicatas, 
de forma regular, o que não ocorreu. 

Por fim, é dizer que eventuais valores devidos a 
partir da relação subjacente entre as partes deverão 
ser discutidos em ação própria (há notícia, nos autos, 
da propositura de ação de cobrança), sendo certo que 
a obrigação em si mesma não pode aqui ser declarada 
nula, e o título de crédito (quiçá o boleto bancário) não 
pode ser confundido com a obrigação que representa. 

Isso posto, dou provimento ao primeiro recurso para 
julgar procedentes os pedidos ínsitos nas ações cautelares 
e nas ações declaratórias negativas, declarando ilegais 
os protestos dos boletos bancários descritos nas exor-
diais e declarando a inexigibilidade de tais títulos - com 
a ressalva feita no parágrafo anterior, e nego provimento 
ao segundo recurso. 

Custas processuais, recursais e honorários advoca-
tícios - estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
- pela requerida, com fulcro no § 4º c/c alíneas a e c do 
§ 3º do art. 20 do CPC. 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA (Revisor) - De 
acordo com o Relator. 

DES. NILO LACERDA - De acordo com o Relator. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO 
RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO AO SEGUNDO. 

. . .
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O embargante litiga sob o pálio da justiça gratuita, 
o que justifica a ausência do preparo recursal. 

Conheço do recurso, porquanto presentes os pres-
supostos de admissibilidade. 

Em se tratando de legitimidade ativa para oposição 
de embargos de terceiro, deve ser observado o disposto 
no art. 1.046 do CPC, que assim preceitua: 

Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou 
esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, 
em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, 
alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inven-
tário, partilha, poderá requerer lhes sejam manutenidos ou 
restituí dos por meio de embargos.

 Assim, legítimos a propor embargos de terceiro 
são aqueles que não são parte no processo e sofrerem 
turbação ou esbulho na posse de seus bens, como dispõe 
o artigo mencionado. 

Ensina Moacyr Amaral dos Santos in Primeiras linhas 
de direito processual civil, São Paulo: Saraiva, 1997, 
p. 171, que: 

Por outras palavras, o autor deverá ser titular do interesse que 
se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, a 
legitimação para agir em relação ao réu deverá corresponder 
à legitimação para contradizer deste em relação àquele. Ali, 
legitimação ativa. Aqui, legitimação passiva.

 No caso, é patente a ilegitimidade ativa do embar-
gante, o Sr. Fernando Lobo Lacerda, para opor embargos 
de terceiro, porque é legitimado passivo no processo 
de execução em apenso, na qualidade de herdeiro de 
um dos executados, que, no caso, é o espólio de Sérgio 
Magaldi Valverde Lacerda. 

Sobre o assunto, o colendo STJ se manifestou no 
mesmo sentido: 

Embargos de terceiro. Bem de família. Precedente da Corte. 
1. Se os herdeiros embargantes são parte na execução, não 
podem ingressar com o procedimento que o direito posi-
tivo reservou para os terceiros. 2. Recurso especial conhe-
cido e provido (STJ - REsp 220731/SP - 1999/0057121-5, 
3ª Turma, Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 
DJ de 01.08.2000, p. 266). 

Esta Câmara também já teve a oportunidade de se 
pronunciar: 

Embargos de terceiro. Ilegitimidade ativa ad causam. 
Alegação de bem de família. Futuro herdeiro. impossibilidade. 
Extinção do feito. Não tem legitimidade ativa ad causam na 
ação de embargos de terceiro para alegação de existência 
de bem de família, o futuro herdeiro, que é mero detentor do 
imóvel e expectador de direitos, devendo o feito ser extinto, 
nos termos do art. 267, VI, do CPC (TJMG, Apelação Cível 
nº 1.0024.06.076142-6/001, 14ª Câmara Cível, Relator 
Des. Valdez Leite Machado, julgado em 20.11.2008).

 Quanto à inadequação da via eleita, saliento que 
os embargos de terceiro configuram ação autônoma, 
de procedimento especial e incidente e de natureza 

CPC, não sendo meio adequado para a apreciação de 
matéria pertinente a embargos à arrematação. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.09.568903-3/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Fernando Lobo 
Lacerda - Apelados: Veraluce de Oliveira Miranda 
Nunes, Eduardo Nunes Filho e sua mulher - Relator: DES. 
ROGÉRIO MEDEIROS 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Valdez Leite Machado, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011. - Rogério 
Medeiros - Relator. 

Notas taquigráficas 

Produziu sustentação oral, pelos apelados, o Dr. 
Jorge Franklin Alves Felipe. 

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Cuida-se de recurso 
de apelação interposto por Fernando Lobo Lacerda, quali-
ficado nos autos, contra sentença proferida em embargos 
de terceiro opostos contra Eduardo Nunes Filho e Veraluce 
de Oliveira Miranda Nunes. 

Alega o autor na inicial, em síntese, que a avaliação 
do imóvel é nula e lhe falta requisitos da tecnicidade e 
especialidade para se atribuir preço a uma propriedade 
rural complexa. Aduz que a avaliação não corresponde 
ao real valor do imóvel e entende ser necessária nova 
avaliação. Pede a declaração de nulidade da avaliação e 
o cancelamento do leilão. 

Sobreveio a sentença de f. 96/103, que julgou 
extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegi-
timidade ativa e falta de interesse de agir, condenando 
o embargante no pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios fixados em R$3.000,00. 

Irresignado, o embargante apelou (f. 104/111), 
alegando que é parte legítima para oposição dos embargos 
de terceiro, pois não é parte no processo de execução, 
mas, ao mesmo tempo, é proprietário do imóvel levado a 
hasta pública, já que é herdeiro. Defendeu a adequação 
no procedimento escolhido, já que o embargo de terceiro 
constitui a melhor maneira de se insurgir contra a dilapi-
dação do seu patrimônio. Asseverou que a oposição de 
embargos é a única medida que pode impedir que o seu 
patrimônio sofra tamanha depreciação. Ao final, ratificou 
os termos da exordial. 

Os embargados apresentaram contrarrazões 
(f. 113/118), pugnando pela manutenção da decisão 
monocrática. 
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Cível nº 312.815-8 - Comarca de São Lourenço - 4ª Câmara 
Cível do TAMG - Relator: Juiz Jarbas Ladeira - Data do julga-
mento: 23.8.2000). 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e 
mantenho a sentença prolatada com o costumeiro brilho 
pelo Julgador a quo. 

Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigibi-
lidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita. 

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - De acordo. 

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - De 
acordo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

possessória. Tal procedimento é admissível sempre que 
terceiro sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens 
por ato de constrição judicial, pressuposto fundamental a 
esta ação. 

Na demanda em tela, todavia, considero que os 
pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes, 
posto que se distanciam do objeto dos embargos opostos. 

Tal assertiva se justifica pelo fato de que o disposto 
nos arts. 1.046 e 1.047 do CPC deve ser interpre-
tado restritivamente, limitando a discussão em sede de 
embargos de terceiro. Desse modo, o embargante, 
elegendo o presente procedimento especial, somente 
pode defender a posse do bem objeto da penhora que 
lhe foi esbulhada ou turbada. Somente em raras exceções 
admite-se que o terceiro embargante discuta a nulidade 
absoluta da execução, visando, como consequência, a 
nulidade da constrição que lhe foi prejudicial. 

No entanto, o recorrente opôs embargos de terceiro 
com o fim único de discutir a avaliação feita no imóvel, 
finalizando com o pedido expresso de decretação da nuli-
dade da avaliação do bem arrematado e cancelamento 
do leilão para que se faça nova avaliação. Porém, o refe-
rido direito tinha de ser requerido em via apropriada para 
a discussão. 

Concluindo, como os embargos de terceiro têm a 
finalidade específica de defesa da posse do bem cons-
trito judicialmente, entendo ser inadequada a discussão 
de matéria própria a embargos à arrematação. 

É pertinente a transcrição de trecho que traduz o 
entendimento de Hamilton de Moraes e Barros: 

A lide, nos embargos de terceiro, é restrita. Versará apenas a 
inclusão ou a exclusão do bem na execução e não os direitos 
que terceiro possa ter sobre a coisa. [...] E a razão disso é ser 
modesto o objeto dessa ação de embargos: limita-se a pedir 
o levantamento da penhora ou de qualquer ato de constrição 
judicial que recaia sobre o bem e a consequente manutenção 
ou restituição da posse e mais as condenações de causa 
processual, isto é, o pagamento das custas do processo e dos 
honorários (BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários. 2. 
ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, v. 9, p. 370/371). 

O egrégio Tribunal de Alçada também já se mani-
festou nesse sentido, conforme se vê da decisão abaixo 
transcrita, in verbis: 

Embargos de terceiro. Improcedência dos embargos. Mulher 
casada. Discussão sobre o valor devido. Planilha de cálculo. 
Cobrança indevida. Ausência de alegação de turbação ou 
esbulho na posse de bens penhorados. Nos embargos de 
terceiro cabe à embargante provar que é proprietária ou 
possuidora dos bens penhorados em execução de que ela 
não é parte e, não sendo alegado e provado que houve 
turbação ou esbulho na posse, o fato é tido como inexis-
tente, visto que tais embargos têm o âmbito delimitado nos 
arts. 1.046 e 1.047 do CPC. As alegações de cobrança 
indevida por excesso de execução, cálculos errôneos inse-
ridos na planilha, inclusão de valor dos honorários no débito 
executado, são impertinentes nos embargos de terceiro, não 
sendo estes o meio adequado para discussão da matéria 
própria de embargos de devedor. Apelo improvido (Apelação 

Cobrança - Consórcio - CDC - Aplicabilidade - 
Rateio extraordinário - Impossibilidade

Ementa: Ementa do Relator: apelação. Cobrança. 
Consórcio. CDC. Aplicabilidade. Rateio extraordinário. 
Impossibilidade. 

- A relação havida entre o consorciado e a administra-
dora possui natureza de consumo, figurando esta última 
como típica fornecedora de serviços, consoante disci-
plinam os arts. 2º e 3º do CPC. 

- Constitui abusividade a cobrança de rateio extraordi-
nário de prejuízos após transferência da administração 
dos grupos consorciais, na medida em que coloca o 
consumidor numa posição de desvantagem exagerada, 
proporcionando um desequilíbrio contratual que acaba 
ferindo os princípios da equidade e da função social do 
contrato. 

Ementa do Revisor: Consórcio. CDC. Aplicabilidade. 
Assembleia geral extraordinária. Absorção do grupo por 
terceiro. Rateio de prejuízos. Inadmissibilidade. 

- Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados 
entre as empresas administradoras de consórcios e seus 
consumidores-consorciados. 

- O consorciado não participa do rateio de prejuízos 
causados pela ex-administradora, se, antes da transfe-
rência da administração e antes da ocorrência da assem-
bléia extraordinária, quitou todo o devido, sendo ainda 
excluído do grupo nos termos do contrato. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.783969-8/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Consavel - 
Administradora Consórcios Ltda. - Apelada: Andreia 
Menezes de Bernardi - Relator: DES. ANTÔNIO BISPO 
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador José Affonso da Costa 
Côrtes, na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2011. - Antônio 
Bispo - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. ANTÔNIO BISPO - Consavel - Administradora 
Consórcios Ltda. interpôs o presente recurso de apelação, 
contra a sentença de f. 480/484 proferida nos autos da 
ação ordinária de cobrança. 

O MM. Juiz na decisão entendeu que restou 
demonstrado nos autos que a ré adimpliu integralmente 
o contrato de consórcio e que as cobranças relativas ao 
rateio de despesas do grupo são ilegais, julgando assim 
improcedente o pedido inicial. 

Irresignada, a apelante insurge-se contra tal 
decisão ao argumento de que os consorciados delibe-
raram sem assembleia, o pagamento do saldo em aberto 
a ser rateado entre todos os consorciados, incluindo-se o 
grupo do qual fazia parte a apelada. 

Argumenta que o fundo de reserva existente na 
conta de cada grupo não foi suficiente para cobrir o 
rombo criado pela antiga administração, o que ensejou a 
aprovação do rateio por parte dos consorciados contem-
plados ou não. 

Ao final, pede o provimento do presente recurso 
para reformar a sentença, declarando a validade da 
assembleia geral extraordinária, bem como a cobrança 
efetuada em face do inadimplemento da apelada. 

Preparo regular, à f. 512. 
Recurso recebido em ambos os efeitos legais 

(f. 514). 
Contrarrazões às f. 516/527. 
Conheço do recurso, visto que próprio e tempestivo. 
Colhe-se dos autos que a ação de cobrança tem por 

escopo a transferência da administração do Consórcio 
Nacional Liderauto Ltda. Após liquidação extrajudicial, à 
apelante, seguindo-se a alegação de que existe débito 
referente a rateio extraordinário em aberto. 

Primeiramente, é necessário ressaltar que a presente 
relação é tipicamente de consumo, sendo uma pessoa 
física que utilizou serviço como destinatário final, segundo 
o que dispõe o CDC (art. 2º), e a requerida pode se 
encaixar na definição de fornecedora, uma vez que é 
pessoa jurídica, exercendo atividade mercantil ou civil, 
de forma habitual, oferecendo ao mercado produtos ou 
serviços. 

Nesse sentido, deve ser reconhecida a hipossufici-
ência daquele que adere a contratos de espécie. 

O consórcio é regulado pela Lei 11.795/08, que 
assim dispõe: 

Art. 1º O Sistema de Consórcios, instrumento de progresso 
social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de 
bens e serviços, constituído por administradoras de consórcio 
e grupos de consórcio, será regulado por esta Lei. 

E, ainda: 

Art. 2º Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurí-
dicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas 
previamente determinados, promovida por administradora de 
consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, 
de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por 
meio de autofinanciamento. 

Não há dúvida de que a apelada aderiu ao grupo 
de consórcio nº 303, cota 072 (f. 19/22). A notificação 
enviada pela Consavel limita-se ao débito referente ao 
rateio extraordinário do saldo devedor, dada a transfe-
rência da administração dos grupos consorciais (f. 12/14). 

Ora, tenho firme o entendimento de que os consor-
ciados não estão obrigados a suportar os prejuí zos 
causados pela má administração da antiga responsável 
pelo consórcio, junto aos demais participantes do grupo, 
sendo certo que o risco do empreendimento deve ser 
suportado pela administradora que deve empenhar-se 
para obter a recomposição do equilíbrio do grupo, não 
podendo simplesmente dividir o suposto prejuízo pelos 
consorciados. 

Vê-se que o rateio é contrário à Lei Consumerista, 
porquanto rompe o equilíbrio contratual e onera em 
demasia a apelada, em decorrência do acréscimo no 
número de parcelas a serem pagas. 

Ademais, o CDC permite a revisão dos contratos 
quando se tornam excessivamente onerosos ao consu-
midor, por fatos supervenientes, conforme disposto no 
inciso V do art. 6º. Da mesma forma, o art. 51 do mesmo 
estatuto estabelece que são nulas de pleno direito as 
cláusulas contratuais que estipulam obrigações iníquas e 
abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem 
exagerada. 

A intenção da apelante de pretender que a apelada 
participe nos rateios aprovados na assembleia representa 
uma onerosidade excessiva e constitui cláusula abusiva, 
em razão da nítida vantagem ao fornecedor, o que não 
pode ser aceito, uma vez que contrário às normas de 
ordem pública de proteção do CDC. 

Ademais, o contrato firmado originalmente não 
previa a criação de um fundo extraordinário para cober-
tura de prejuízos advindos do negócio assumido pela 
apelante, para os quais a apelada não contribui, desca-
bendo qualquer alteração no contrato para estabelecer 
outros encargos a serem suportados pela consumidora. 

Este entendimento arrima-se no princípio da boa-fé 
objetiva, que, como cláusula geral, serve de paradigma 
para as relações provenientes de contratos como o que 
ora se discute, típico de adesão, prestando-se a garantir 
o respeito e a fidelidade aos termos avençados, de modo 
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a obrigar que qualquer estipulação tida por desconforme 
seja declarada abusiva. 

Assim, entendo que as deliberações da assembleia 
geral de consórcio em regime de liquidação extrajudicial, 
mesmo que procedido por autorização do Banco Central, 
não podem obrigar o consorciado que não aderiu à obri-
gação de pagamento dos novos encargos. 

Vê-se ainda dos autos que o laudo pericial 
(f. 284/303) foi claro ao concluir que: 

[...] a Ré [...] efetuou a quitação do consórcio, portanto, à 
época da data da transferência, e, 16/12/02, dos grupos 
não remanescia saldo devedor. Assim sendo após o adim-
plemento integral da obrigação, nos termos da cláusula 24ª, 
§2º, encerrou-se a participação da Ré no grupo consorcial 
com a consequente liberação do ônus da alienação fiduciária 
em função do contrato de consócio f. 230. 

Nesse sentido, comprovada a quitação das parcelas 
do consócio pela apelada, o que resultou na liberação do 
bem à mesma, não há que se falar em débito referente a 
rateio extraordinário. 

Mediante essas considerações, nego provimento ao 
recurso, para manter a decisão primeva. 

Custas, ex lege. 

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES - Após 
análise dos autos, estou pela improcedência da ação e 
consequente manutenção da sentença prolatada. 

Inicialmente, no tocante à aplicabilidade do CDC, 
o STJ já decidiu: 

Agravo regimental no recurso especial - Consórcio - 
Devolução de prestações pagas - Aplicabilidade do CDC - 
Exibição de documentos comuns às partes - Inversão do ônus 
da prova - Possibilidade - Acórdão recorrido em desacordo 
com o entendimento desta Corte - Recurso improvido (AgRg 
no REsp 929301/PR, Agravo Regimental no Recurso Especial 
2007/0041768-8, DJe de 10.09.2009). 

Direito civil e do consumidor. contrato de consórcio para aqui-
sição de veículo. CDC. Incidência. Taxa de administração. 
Juros remuneratórios embutidos. Abusividade. - Aplica-se o 
CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas 
administradoras de consórcios e seus consumidores-consor-
ciados. Precedentes. [...] Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa parte, provido (REsp 541184/PB, Recurso 
Especial 2003/0074353-1, DJ de 20.11.2006, p. 300). 

No mesmo sentido, esta Câmara já decidiu: 

Apelação. Rescisão de contrato. Declaratória de nulidade de 
cláusula. Ressarcimento. Consórcio. CDC. Aplicabilidade. 
Devolução imediata de valores pagos. Possibilidade. Cláusula 
penal. Redução. Seguro. Abusividade. Honorários. - A relação 
havida entre o consorciado e a administradora possui natu-
reza de consumo, figurando esta última como típica forne-
cedora de serviços, consoante disciplinam os artigos 2º e 
3º do CDC. [...]. (Apelação Cível nº 1.0701.07.190323-
4/001, 15ª CC do TJMG, Relator Des. Antônio Bispo, DJ de 
28.04.2011). 

No mérito propriamente, tenho entendido que, 
quitadas todas as prestações antes da transferência da 
administração dos grupos de consórcio para a apelante, 
não deve o consorciado ser responsabilizado pelo valor 
pretendido a título de rateio. 

Veja-se: 

Ação ordinária - Legitimidade passiva - Possibilidade jurídica 
do pedido - Interesse de agir - Condições da ação presentes 
- Assembléia geral extraordinária - Rateio extraordinário - 
Amortização integral do valor do bem - Direito à liberação 
da garantia. [...] Restando demonstrado que o consorciado 
amortizou todo o valor do bem objeto do consórcio, deve 
ser reconhecido o direito à liberação do ônus real que recai 
sobre o referido bem. É inadmissível que se transfiram aos 
consorciados os prejuízos decorrentes da má administração 
do consórcio, tanto por força dos princípios da razoabili-
dade e proporcionalidade, quanto pelas disposições contidas 
no Código de Defesa do Consumidor. (Apelação Cível 
nº 1.0024.03.984913-8/001, 15ª CC do TJMG, Relator 
Des. José Affonso da Costa Côrtes, DJ 12.12.2008.) 

Ação ordinária - Assembléia geral extraordinária - Rateio 
extraordinário - Amortização integral do valor do bem - 
Direito à liberação da garantia - Dano material - Prova. - 
Restando evidenciado que o consorciado amortizou todo o 
valor do bem objeto do consórcio, antes da ocorrência da 
assembléia extraordinária, deve ser reconhecido o direito 
à liberação do ônus real que recai sobre o referido bem. É 
inadmissível que se transfiram aos consorciados os prejuízos 
decorrentes da má administração do consórcio, tanto por 
força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
quanto pelas disposições contidas no Código de Defesa do 
Consumidor. Para comprovação do dano patrimonial se faz 
necessária a prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe a 
quem alega. (Apelação Cível nº 1.0024.03.149274-7/001, 
15ª CC do TJMG, Relator Des. Des. José Affonso da Costa 
Côrtes, DJ de 30.08.2007.) 

De se dizer, a apelante discorre sobre a natureza 
jurídica dos contratos, liquidação extra-judicial da antiga 
administradora, validade da assembleia geral extraordi-
nária e legalidade do rateio, afirmando que a apelada 
deve quitar suas obrigações para com o grupo, contudo, 
não atentou para o contrato firmado entre as partes, 
vejamos: 

Parágrafo 2º do art. 24 do contrato de f. 21/22: 

§ 2º A quitação total do saldo devedor somente ocor-
rerá após a aquisição do bem contemplado, quando então 
encerra sua participação no grupo com a consequente libe-
ração das garantias ofertadas. 

Ora, a apelada já não mais participava do grupo 
quando da transferência da administração, de modo que 
não há se falar em obrigação da mesma em participar 
do rateio decidido em assembléia, pois quitou suas obri-
gações para com o grupo no tempo e modo, nos exatos 
termos do contrato. 

Portanto, não há se falar em inadimplência da 
ex-consorciada apelada. 

Também, não há se falar em violação a qual-
quer dispositivo constitucional e art. 1.092 do CC/16, 
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incorporando neste o relatório de fls., na conformi-
dade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR E 
NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - Almeida 
Melo - Relator. 

Notas taquigráficas 

Proferiram sustentação oral: pelo apelado, o Dr. 
Edilson V. Queiroz e, pela apelante, Maria do Socorro 
Gonçalves, o Dr. Carlos Heitor Pilo Filho. 

DES. ALMEIDA MELO - Estive atento às sustenta-
ções orais e acho que o problema, aqui, é simplesmente 
processual, porque estão querendo que o Tribunal reco-
nheça a falsidade de um documento que, evidentemente, 
dentro do mandado de segurança, não é possível. Houve 
o edital de convocação. Então, se quisessem dizer que ele 
é falso, tinham que entrar com ação própria. 

Conheço da apelação, porque atendidos os pres-
supostos de admissibilidade. Defiro aos impetrantes os 
benefícios da justiça gratuita. 

A sentença de f. 332/345-TJ denegou a segurança 
postulada, visando à declaração de nulidade da eleição 
para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cantagalo 
- MG, ocorrida no dia 09.11.2010. 

Os apelantes, nas razões da apelação de 
f. 347/372-TJ, arguem, em forma de preliminar, desconsi-
deração das informações prestadas. No mérito, sustentam 
que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal 
ocorreu sem que fosse observado o ordenamento regi-
mental (art. 14, § 1º, I) e que não houve convocação 
prévia de todos os vereadores. Argumentam que se aplica 
à espécie o entendimento que recomenda a reunião 
“especial”, e não a “ordinária” (art. 15, III). Alegam que 
o Estado Democrático de Direito deve ser resguardado. 

O apelado não apresentou contrarrazões (f. 377-TJ). 
1º - Da preliminar. 
As informações subscritas por procurador cons-

tituído pela autoridade coatora, com poderes especiais 
para prestá-las (f. 312-TJ), consubstanciam mera irregula-
ridade e não induzem revelia, uma vez que ao impetrante 
compete, mediante prova documental e pré-constituída, 
demonstrar a liquidez e certeza do direito sustentado. 

Rejeito a preliminar. 
2º - Do mérito. 
Extrai-se dos autos que se trata de mandado de 

segurança promovido por Geraldo Magela Ferreira e 
outros, no qual postulam a declaração de nulidade da 
eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Cantagalo - MG, ocorrida no dia 09.11.2010 (f. 19-TJ, a). 

Em mandado de segurança, o direito líquido e certo 
deve ser provado de plano, na medida em que não se 
admite dilação probatória. 

Câmara municipal - Mesa diretora - Eleição 
- Nulidade - Inocorrência - Ausência de 

convocação - Não comprovação - Documento 
- Alegação de falsidade - Dilação probatória 
- Impossibilidade - Observância da norma 

regimental - Irregularidades - Abuso de poder 
ou ilegalidade - Não incidência - Direito líquido 
e certo - Inexistência - Informações subscritas 
por procurador com poderes especiais - Mera 

irregularidade - Ausência de revelia

Ementa: Administrativo. Mandado de segurança. Objeto. 
Declaração de nulidade da eleição da mesa diretora. 
Câmara Municipal de Cantagalo. Segurança denegada. 

- As informações subscritas por procurador constituído 
pela autoridade coatora, com poderes especiais para 
prestá-las, consubstanciam mera irregularidade e não 
induzem revelia, uma vez que ao impetrante compete, 
mediante prova documental e pré-constituída, demons-
trar a liquidez e certeza do direito sustentado. 

- Em mandado de segurança, o direito líquido e certo 
deve ser provado de plano, na medida em que não se 
admite dilação probatória. 

- Denega-se o mandado de segurança que postula a 
declaração de nulidade da eleição para os cargos da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal, quando verificado 
que não ocorreu ilegalidade ou abuso de poder.

Recurso não provido. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0486.10.003123-7/002 - 
Comarca de Peçanha - Apelantes: Maria do Socorro 
Gonçalves, Geraldo Majela Ferreira e outros vereadores 
do Município de Cantagalo, Flaviano da Luz Araújo - 
Apelado: Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo 
- Relator: DES. ALMEIDA MELO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
sob a Presidência do Desembargador Almeida Melo, 

equivalente ao art. 476 do CC/02, pois o contratado 
restou adimplido por ambas as partes. 

Isso posto, acompanho o voto do eminente Relator. 

DES. TIBÚRCIO MARQUES - De acordo com o 
eminente Revisor. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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É evidente que o regimento interno de uma câmara 
municipal interessa aos Srs. Vereadores, porque são 
aqueles destinatários desse regimento que vão aplicar e 
tem, ali, toda a norma processual administrativa ou legis-
lativa, se assim se pudesse dizer, de como proceder. Só 
que essa figura do interna corporis desaparece quando 
se vê que a maioria passa a não respeitar o regimento ou 
distorcê-lo em prejuízo da minoria. Aí, o Judiciário é, sim, 
obrigado a intervir, porque, se não, faz-se do regimento 
interno letra morta. 

A partir daí, vem aquela observação que foi feita da 
tribuna, na sustentação oral apresentada em nome dos 
apelantes, e que consta, também, dos autos, de que é um 
absurdo o que a Juíza fez, porque desconsiderou o regi-
mento interno, dizendo que havia mera irregularidade. 
Ora, é preciso ler o regimento interno com bom senso 
e é preciso ver o que ocorreu na reunião impugnada 
também com bom senso, porque quando o regimento 
interno distingue sessões ordinárias, sessões extraordiná-
rias e sessões especiais, evidentemente, para ter razão de 
ser, ele vai prever tramitações e ritos diferentes em cada 
uma dessas sessões, porque, se não contiver previsão, 
não adianta chamar a sessão de ordinária, especial ou 
extraordinária, porque o rito será o mesmo. 

O mesmo regimento interno descreve, embora 
remetendo as eleições da mesa da Câmara Municipal 
para as sessões especiais, a tramitação da votação e, 
pelo que se vê nos autos, embora tenha sido realizada 
em uma sessão ordinária, a tramitação da eleição da 
mesa foi seguida, pelo menos essa é a prova que está nos 
autos. A documentação oficial é essa. A Juíza não está 
desconsiderando o regimento interno da Câmara, apenas 
disse que não houve violação relevante do regimento, 
porque, embora realizada a eleição na sessão ordinária, 
o rito procedimental da eleição foi seguido, inscrições, 
votações, compilação de voto, etc. Então, não importa se 
a sessão foi chamada de ordinária ou de especial, é isso 
o que a Juíza diz, e não tem sentido anular uma eleição 
apenas porque o nome da sessão foi diferente. 

Também não me preocupou o fato que está nos 
autos de que houve uma inversão da ordem do dia, 
porque houve exame da prestação de contas do Prefeito 
antes da eleição da Mesa. 

Se houvesse irregularidade, não estou dizendo nem 
que há nem que não há, porque não posso dizer, isso 
afetaria a prestação de contas, nunca a eleição. Que 
diferença faz para a validade do exame da Mesa se as 
contas do Prefeito foram examinadas antes ou depois da 
eleição? 

O que pode sofrer afetação, em tese, não estou 
dizendo que foi feito, porque isso é outro processo, se for 
o caso de outro processo, é a votação da prestação de 
contas ter sido feita antes da eleição da nova Mesa, mas 
isso não afeta a validade. É a mesma coisa que dizer que 
a sentença que o Juiz deu foi nula, porque a Secretaria 
não publicou a sentença. Ora, isso é ato posterior, não 
tem nada a ver. 

Segundo a autorizada doutrina de Hely Lopes 
Meirelles: 

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado 
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, 
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 
a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não 
estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações 
e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 
embora possa ser defendido por outros meios judiciais (in 
Mandado de segurança. 13. ed. Editora Revista dos Tribunais, 
p.13/14).

 No caso, o ato administrativo impugnado neste 
mandado de segurança (f. 318/323-TJ) não se apresenta 
arbitrário e ilegal. 

Observo, inicialmente, que a cópia do documento 
de f. 316-TJ comprova a prévia convocação, no mural 
da Câmara Municipal, dos vereadores para a resolução 
das matérias da sessão do dia 09.11.2010, dentre elas a 
eleição para os cargos da Mesa Diretora. 

Anoto que a falsidade do mencionado documento 
não pode ser vista e resolvida em processo de mandado 
de segurança, que não comporta realização de prova dos 
fatos. 

Caso a eleição se realizasse para legislatura distinta, 
poder-se-ia admitir o prejuízo para os vereadores que 
dela não puderem participar. Tratando-se, entretanto, de 
eleição durante o curso do mandato, este risco não mais 
existe. 

Resta a falta de observância à norma regimental, 
por não ter sido empreendida a eleição no primeiro dos 
três períodos da sessão legislativa. Essa irregularidade 
não constitui, entretanto, abuso de poder ou ilegalidade 
com potencialidade para causar prejuízo. 

Logo, a partir desse contexto, não identifico exis-
tência de flagrante ilegalidade do ato impugnado nem 
comprovação de que a utilização da sessão “ordinária” 
para a eleição dos cargos da Mesa Diretora tenha acar-
retado qualquer prejuízo aos recorrentes. 

Acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça 
e nego provimento à apelação. 

Custas, ex lege. 

DES. AUDEBERT DELAGE - De acordo. 

DES. MOREIRA DINIZ - Sr. Presidente. Gostaria 
de fazer uma pequena observação, porque sobre essa 
questão de interna corporis que a Juíza mencionou, até 
na sentença, tenho uma compreensão diversa do que, 
às vezes, ouço nos tribunais superiores, porque, depen-
dendo do caso, eles dizem de um jeito e, dependendo, 
do outro, por peculiaridades do caso, a conclusão, obvia-
mente, há de ser outra. 
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E, finalmente, a questão que, para mim, marcou 
toda a impetração e podia ter sido indeferida, de plano, 
a inicial é o que está às f. 54 e 56, porque, à f. 56, os 
impetrantes juntaram a cópia de uma convocação, com a 
ordem do dia, onde consta, no item 3, a eleição da Mesa 
Diretora. 

O mais grave é o que está à f. 54, porque é uma folha 
em que os impetrantes puseram esse documento, que são 
duas convocações, de f. 55 e 56, dizendo “documento 
forjado”. Isso os impetrantes é que escreveram. Ora, se 
é documento forjado ou não, isso demanda prova, isso 
demanda, inclusive, incidente de falsidade documental, 
e o Des. Almeida Melo já lembrou isso, aqui, que, em 
mandado de segurança não se discute prova - ou tem 
prova ou não tem. Se a prova é falsa, então, isso só pode 
ser discutido em ação ordinária, e não em mandado de 
segurança. 

Acompanho V. Ex.ª e nego provimento. 

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E 
NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
 

Indenização - Hospital - Negativa de atendimento 
de urgência - Paciente menor de idade - Dano 

moral - Configuração - Fixação do valor da 
indenização - Critérios - Juros - Responsabilidade 

contratual - Contagem - Citação

Ementa: Apelação cível. Indenização por danos morais. 
Hospital. Negativa de atendimento de urgência. Paciente 
menor de idade. Indenização devida. 

- Sofre dano moral a menor submetida a elevada angústia 
e sofrimento, ao não ser atendida por hospital conve-
niado ao plano de saúde de seu genitor, no momento 
em que se encontrava com dores, tontura e febre alta. 
Igualmente, deve ser indenizado o genitor que acompa-
nhou e compartilhou do sofrimento vivenciado por sua 
filha. 

- Para a fixação do valor da indenização pelos danos 
morais, deve-se considerar a extensão do dano experi-
mentado pela vítima, a repercussão no meio social, a 
situação econômica da vítima e do agente causador do 
dano. 

- Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros 
moratórios fluem a partir da citação. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.08.286561-6/001 - 
Comarca de Governador Valadares - Apelante: Casa 
de Saúde Nossa Senhora das Graças - Apelados: N.F.S., 
I.P.S. - Relator: DES. ESTEVÃO LUCCHESI 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2011. - Estevão 
Lucchesi - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. ESTEVÃO LUCCHESI - Trata-se de ação de 
indenização por danos morais ajuizada por I.P.S., por si 
e representando sua filha N.F.S. contra a Casa de Saúde 
Nossa Senhora das Graças, ao argumento de que, no 
dia 11 de novembro de 2008, os autores se dirigiram 
no período da tarde às dependências da ré, porquanto 
a menor apresentava fortes dores na cabeça, tontura e 
febre que ultrapassava os 38 graus; todavia, ter-lhe-ia 
sido negado o atendimento médico de urgência, sob a 
alegação de que não havia médico pediatra a serviço 
naquele horário. Afirmaram ser o plano de saúde do 
autor conveniado com a ré, bem como ter sido necessária 
a condução da menor ao Hospital Municipal da cidade, 
para que assim fosse atendida. Desse modo, pugnaram 
pela condenação da demandada ao pagamento de inde-
nização por danos morais. 

Após regular tramitação do feito, o Ministério 
Público opinou pelo acolhimento da pretensão dos 
autores (f. 101/105), e o pedido inicial foi julgado proce-
dente, condenando-se a ré ao pagamento de indeni-
zação por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), 
na proporção de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada 
autor (f.113). 

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação 
(f. 119/122), sustentando, em suma, ter a menor compa-
recido ao hospital após as 18 horas, quando é de conhe-
cimento geral a presença somente de clínico geral em 
suas dependências. Afirmou ter sido informado à mãe 
da menor que um pediatra seria acionado para atendi-
mento desta, bem como não ter seu genitor presenciado 
o ocorrido. Disse não ser devida qualquer indenização 
ao genitor da menor, bem como ser necessário reduzir a 
indenização fixada em favor desta, na medida em que, 
pela sua tenra idade, não possuía condições de compre-
ender a situação. Ao final, pleiteou a reforma da decisão 
combatida, para julgar improcedente o pedido inicial ou, 
alternativamente, reduzir a indenização fixada em favor 
da menor e alterar o termo inicial dos juros de mora, com 
incidência a partir da decisão condenatória. 

Em contrarrazões, os apelados teceram argumentos 
em prol da sentença combatida (f. 128/130). 

Em sua manifestação, a Procuradoria de Justiça 
opinou pela manutenção da sentença guerreada. 

Conheço do recurso, porquanto presentes seus 
requisitos de admissibilidade. 

Para Savatier, dano moral é: 
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qualquer sofrimento humano que não é causado por uma 
perda pecuniária e abrange todo atentado à reputação da 
vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segu-
rança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético. À integri-
dade de sua inteligência, às suas afeições, etc. (in Traité de la 
responsabilité civile, v. 2, n. 525). 

E o escólio de Sérgio Cavalieri não discrepa, 
porquanto o renomado autor define o dano moral como: 

A lesão a bem integrante da personalidade, tal como a honra, 
a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando 
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima 
(CAVALIERI, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. 
ed. Editora Malheiros, p. 74).

Nessa linha, Caio Mário da Silva Pereira nos ensina 
que: 

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está 
em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indi-
víduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, 
não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam 
impunemente atingidos (Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001, p. 54).

 Na espécie, cinge-se a controvérsia à disponibili-
zação, ou não, de médico para atendimento de urgência 
da recorrida N.F.S., que na data dos fatos se encontrava 
com fortes dores, tonturas e febre alta. 

Os recorridos sustentam ter sido negado o atendi-
mento médico ao argumento de que não havia pediatra 
disponível e de que o clínico geral presente não poderia 
atender N.F.S., enquanto a recorrente apresenta tese 
diversa dos fatos, sustentando que os recorridos teriam 
chegado a suas dependências em horário noturno, razão 
pela qual seus consultórios estariam fechados, tendo sido 
oferecido atendimento através do pediatra Dr. Othoniel 
da Cruz Cerqueira. 

Inicialmente, anote-se que o contrato de prestação 
de serviços firmado entre a recorrente e a Polícia Militar 
de Minas Gerais (f. 70/74) é sobremaneira claro ao 
descrever a necessidade de atendimento de seus filiados, 
em casos de urgência, sem maiores solenidades ou buro-
cracias, senão vejamos: 

III - Da forma de atendimento. 
§ 4º Nos casos de urgência ou emergência, poderá o(a) 
contratado(a) atender ao beneficiário do PAS sem autorização 
prévia do IPSM, exigindo a apresentação do documento 
mencionado no parágrafo 2º ou identidade militar, mediante 
assinatura do termo de compromisso, sendo vedada qualquer 
outra exigência a título de garantia. 

Outrossim, comprovou-se pelo documento de f. 76 
ser de 24 horas o funcionamento da recorrente, razão 
pela qual a menor deveria ter sido atendida independen-
temente do horário em que chegasse ao hospital. 

Noutro passo, conforme se infere do depoimento 
prestado pela funcionária da recorrente, o pediatra não 
se encontrava no hospital, não houve acionamento do 

clínico geral e tampouco foi informado à genitora da 
menor que o pediatra seria chamado, senão vejamos: 

[...] o Dr. Othoniel não estava no hospital quando os autores 
lá estiveram (f. 98). [...] que não se recorda se no dia tentou 
que o clínico de plantão atendesse a 2ª autora; (f. 98). [...] 
que não chegou a falar com a mãe da criança que chamaria 
o médico pediatra para atender sua filha e nem a mãe da 
criança disse que não precisaria mais de chamar (f. 99). 

Doutro norte, a testemunha arrolada pelos recor-
ridos confirmou a veracidade da descrição fática contida 
no boletim de ocorrência lavrado, asseverando ainda 
que: 

[...] foi a atendente do hospital que relatou que o médico que 
estava de plantão não poderia fazer o atendimento, porque 
não era especialista em crianças (f. 97).

 Dessarte, a versão dos fatos, apresentada pela 
recorrente em sua contestação, de que uma mãe, vendo 
sua filha no estado em que se encontrava N.F.S., teria 
simplesmente balançado a cabeça de forma negativa 
para recusar o atendimento médico oferecido, data venia, 
não convence nem a mais néscia das criaturas. 

Nessa ordem de ideias, irrefutável ter sido a situa ção 
de sofrimento vivenciada injustamente pela menor e seus 
genitores causada única e exclusivamente pelo atendi-
mento desidioso que lhes foi dispensado pela apelante. 

Noutro giro, a circunstância de a menor estar acom-
panhada somente por sua genitora, no preciso momento 
em que adentrou o hospital, a toda evidência não retira 
do 1º apelado o direito de ser indenizado, porquanto 
ressai patente nos autos terem os acontecimentos ocor-
rido tal como registrado pelo Ministério Público em seu 
judicioso parecer: 

A mãe levou sua filha ao Hospital, lhe foi negado atendi-
mento, chamou a PM e seu marido e todos seguiram para o 
Hospital Público, onde foram atendidos (f. 104). 

Em realidade, somente não foi reconhecido o dever 
de a apelante indenizar também a genitora de N., por 
esta não se encontrar no polo ativo da lide. Tal fato, inclu-
sive, não passou despercebido pelo Parquet: 

Só não entendo por que a mãe não quis ir para o polo ativo. 
Talvez ela nem queria relembrar o dia, mas não há dúvida 
que ela sofreu mais do que fosse ela a paciente (f. 104). 

Doutro norte, a recorrente principal pretende a 
minoração da indenização, ao argumento de que a idade 
de N.F.S. a teria impedido de compreender a situação. 

Como cediço, a fixação do dano moral é tarefa 
sobremaneira árdua imposta ao magistrado, que deve 
levar em consideração seu caráter punitivo, bem como 
pedagógico. Senão vejamos: 

Em suma, a composição do dano moral realiza-se através 
desse conceito - compensação - que, além de diverso do 
de ressarcimento, baseia-se naquilo que Ripert chamava 
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Cláusula contratual - Declaratória de nulidade 
- Boa-fé objetiva - Art. 422 do Código Civil 
- Aplicação e inteligência - Combustíveis - 

Litragem - Obrigatoriedade de aquisição mínima 
- Abusividade - Pedido contraposto - Ofensa à 

cláusula geral - Impossibilidade de acolhimento - 
Honorários advocatícios - Percentual inferior a 1% 

do valor da causa - Valor irrisório - Majoração

Ementa: Apelação cível. Ação declaratória. Nulidade de 
cláusula contratual. Combustíveis. Obrigatoriedade de 

‘substituição do prazer que desaparece, por um novo’. Por 
outro lado, não se pode ignorar a necessidade de se impor 
uma pena ao causador do dano moral, para não passar 
impune a infração e, assim, estimular novas agressões 
(CAVALIERI, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. 
ed. Editora Malheiros, p. 76).

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência 
convergem no sentido de que, para a fixação do valor 
da compensação pelos danos morais, deve-se consi-
derar a extensão do dano experimentado pela vítima, 
a repercussão no meio social, a situação econômica 
da vítima e do agente causador do dano, para que se 
chegue a uma justa composição, sem olvidar a supraci-
tada finalidade da condenação de punir o causador do 
dano de forma a desestimulá-lo da prática futura de atos 
semelhantes, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se 
transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou 
seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado 
pela ofensa. 

Em outras palavras, o valor fixado deve observar os 
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como 
assentado pelo STJ: 

Processual civil. Agravo regimental no recurso especial. Civil. 
Indenização. Dano moral. Herdeiros. Legitimidade. Quantum 
da indenização fixado em valor exorbitante. Necessidade da 
redução. Respeito aos parâmetros e jurisprudência do STJ. 
Precedentes. [...] 2. O critério que vem sendo utilizado por 
essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por 
danos morais considera as condições pessoais e econô-
micas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 
moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enri-
quecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para 
desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito (STJ, AgRg no Ag 
850273/BA, Quarta Turma, Relator Min. Honildo Amaral de 
Mello Castro, j. em 03.08.2010). 

Nesse sentido é a lição de Sérgio Cavalieri, senão 
vejamos: 

[...] não há valores fixos, nem tabelas preestabelecidas, 
para o arbitramento do dano moral. Esta tarefa cabe ao juiz 
no exame de cada caso concreto, atentando para os prin-
cípios aqui enunciados e, principalmente, para o seu bom 
senso prático e a justa medida das coisas (CAVALIERI, Sérgio. 
Programa de responsabilidade civil. 2. ed. Editora Malheiros, 
p. 83).

 E o magistério de Maria Helena Diniz e de Caio 
Mário da Silva não discrepa: 

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar 
para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre 
com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, veri-
ficando os elementos probatórios, fixando moderadamente 
uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabe-
lecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo 
ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório 
ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, 
ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a 
seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, 

examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com 
fundamento e moderação (DINIZ, Maria Helena. Revista 
Jurídica Consulex, nº 3, de 31.3.97). 
[...] na ausência de um padrão ou de uma contraprestação 
que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o 
critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização... 
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 7. 
ed. Forense, v. 2, p. 316). 

No caso vertente, a tenra idade da menor, longe 
de elidir ou minorar a responsabilidade da apelante, 
contribui em realidade para tornar ainda mais censurável 
a negativa do atendimento de urgência. 

Com efeito, a idade da menor fez com que esta 
se tornasse ainda mais fragilizada no momento da enfer-
midade, pois é notório o fato de que crianças possuem 
reduzida resistência às doenças. 

Ademais, como bem ressaltado pela douta 
Procuradoria de Justiça, data venia, a paciente que 
deveria ter sido atendida não é um deficiente mental 
privado da capacidade de compreender o que ocorre à 
sua volta. 

Assim, não há que se falar em redução da indeni-
zação em razão da idade de N.F.S. 

A bem da verdade, a indenização foi fixada em 
patamar inferior ao parâmetro utilizado por este cole-
giado para casos semelhantes e somente não será majo-
rada por não terem os autores interposto recurso de 
apelação. 

Pontofinalizando, tratando-se de responsabilidade 
contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo na íntegra a sentença recorrida. 

Custas recursais, pela apelante. 

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - De acordo com 
o Relator. 

DES.ª  EVANGELINA CASTILHO DUARTE - De 
acordo com o Relator. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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superior à capacidade de revenda da autora, com o 
encerramento do vínculo entre as partes no termo final do 
prazo contratual de 13.2.2009; 

2. condenou a parte ré ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados 
em R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no § 4º do 
art. 20 do Código de Processo Civil; 

3. julgou improcedente a reconvenção; 
4. condenou a parte reconvinte ao pagamento 

das custas processuais, além de honorários advocatícios 
fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Em razões recursais de f. 660/671, a parte apelante 
registra que a apelada buscou, em todo o processo, 
esquivar-se do resultado do insucesso de seu empreendi-
mento, desejando levianamente transferir para a apelante 
todos os riscos de seu negócio, mesmo que eles tenham 
sido ocasionados por sua imperícia administrativa, pela 
má escolha de seus prepostos ou, ainda, pela falta de 
qualidade dos serviços prestados. 

Aduz inexistir nos autos qualquer prova da prática 
de preços superiores em relação aos demais postos da 
região, bem como de que os volumes mínimos estabele-
cidos pela apelante foram aquém das expectativas e do 
potencial do posto apelado. 

Assevera que o estabelecimento de cota mínima de 
produtos a serem adquiridos é a única garantia de que a 
parte apelante irá ter retorno de todos os investimentos e 
benefícios concedidos à empresa apelada. 

Sustenta ter investido substancialmente no negócio 
do apelado, emprestando gratuitamente os seus equipa-
mentos, promovendo treinamento de pessoal e manu-
tenção, prestando suporte técnico, operacional e merca-
dológico, concedendo empréstimos a juros abaixo dos 
praticados no mercado, pagos em dinheiro e antecipa-
damente, totalmente vinculados à aquisição do volume 
mínimo de combustíveis pactuado. 

Defende inexistir qualquer ilegalidade na estipu-
lação de um volume mínimo de produtos a serem adqui-
ridos, mormente se considerado o tamanho do investi-
mento realizado pela apelante no empreendimento da 
apelada. 

Alega ainda que o autor recebeu, à época do 
contrato e a título de desconto no valor dos combustíveis 
que seriam adquiridos, o valor de R$470.000,00 (quatro-
centos e setenta mil reais), sendo certo que a declaração 
da nulidade da cláusula que estabelece a aquisição de 
litragem mínima implicaria locupletamento do reque-
rente, o que não se pode admitir. 

Afirma que, “sendo anulada a cláusula discutida 
nestes autos, não há como deixar de determinar a devo-
lução do numerário emprestado ao Posto Apelado, 
face à cristalina relação de causa e efeito entre as 
mesmas” (f. 669), o que leva à procedência do pleito 
reconvencional. 

Tece considerações acerca da manutenção do 
contrato, argumentando, em suma, que, uma vez 

aquisição de litragem mínima. Abusividade. Boa-fé obje-
tiva. Honorários advocatícios. Valor inferior a 1% do valor 
discutido. Irrisórios. Majoração.

- A boa-fé objetiva (leia-se, boa-fé contratual) baseia-
-se na conduta das partes, que devem agir com correção 
e honestidade, correspondendo à confiança reciproca-
mente depositada. 

- Impor ao revendedor a obrigatoriedade de aquisição 
de litragem mínima de combustíveis, por mais de uma 
década, sem que exista mercado para tanto, sob pena de 
eternização do contrato, viola o princípio da boa-fé obje-
tiva, razão pela qual deverá a correspondente cláusula 
ser considerada abusiva e nula de pleno direito.

- Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de 
conformidade ao valor pecuniário discutido na causa, 
sem exceder os limites da razoabilidade, impondo-se a 
sua majoração quando fixados em valor irrisório. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.473033-4/001 
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Cosan 
Combustíveis e Lubrificantes S.A. Nova Denominação 
de Esso Brasileira de Petróleo Ltda. - Apelante ade-
siva: Transportadora Agal Ltda. - Apelados: Cosan 
Combustíveis e Lubrificantes S.A., Transportadora Agal 
Ltda. - Relator: DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Osmando Almeida, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 
PRINCIPAL E DAR PROVIMENTO AO ADESIVO. 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2011. - José 
Antônio Braga - Relator. 

Notas taquigráficas 

Produziu sustentação oral, pelo apelante principal, 
o Dr. Leonardo Araújo Soares e, pelo apelante adesivo, o 
Dr. Igor Resende Machado. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA - Trata-se de recurso 
de apelação interposto por Cosan Combustíveis e 
Lubrificantes S.A., nos autos da ação declaratória ajui-
zada por Transportadora Agal Ltda., perante o Juízo da 
16ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, tendo em 
vista o seu inconformismo com os termos da sentença de 
f. 646/658, que: 

1. julgou procedente o pleito inicial, para declarar 
nula a cláusula primeira do contrato de promessa de 
compra e venda mercantil de produtos e de comodato de 
equipamentos, por impor volume de compras obrigatório 
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abastecer em postos próximos de bases primárias, com 
consequente redução do preço pago pelo diesel. 

Sustenta ainda a parte autora que, com a capa-
cidade de vendas à época do ajuizamento do feito, em 
2007, o contrato, previsto para durar pouco mais de 10 
(dez) anos, se estenderá por mais 16 (dezesseis) anos, 
culminando na duração do vínculo por 26 (vinte e seis) 
anos. 

Salientou, por fim, que a média referente aos 12 
(doze) meses que antecederam a presente ação atinge 
550.000 (quinhentos e cinquenta) mil litros mensais, 
galonagem considerável no mercado mineiro, sendo que 
a média de postos de estrada está inferior a tal patamar. 

Reafirma que a declaração da nulidade da cláusula 
que obriga a aquisição de litragem mínima é imperiosa, 
seja pelo superdimensionamento, seja pela modificação 
do mercado. 

Em contrapartida, alega a parte ré que todas as 
cláusulas contratuais são válidas e decorrentes de livre 
negociação entre as partes e que a cota de galonagem 
foi fixada em razão dos investimentos feitos. 

Diz que a parte autora, ao se obrigar à aquisição 
da litragem mínima, auferiu diversos benefícios, entre 
eles o comodato de diversos equipamentos, o emprés-
timo de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 
com prazo de carência e juros abaixo de mercado, o 
desconto sobre o preço de venda dos volumes totais dos 
combustíveis, no valor de R$470.000,00 (quatrocentos e 
setenta mil reais), para fins de realização de benfeitorias 
no imóvel, além de treinamento de funcionários e suporte 
técnico, administrativo e mercadológico. 

Pois bem. 
É sempre recomendável levar-se em conta o que 

dispunha o art. 85 do Código Civil vigente à época (atual 
art. 112), no qual se estabelecia que, nas declarações 
de vontade, atender-se-á mais à intenção das partes que 
ao sentido literal da linguagem, o que faz crer que não 
deve prevalecer a antijuridicidade das cláusulas de um 
contrato, que, se assim se apresentarem, deverão ser 
consideradas nulas e sem nenhum efeito. 

Segundo o ilustre monografista mineiro Humberto 
Theodoro Júnior, in O contrato e seus princípios, Aide 
Editora, 1993, citando a doutrina, extrai-se o seguinte: 

Nos tempos atuais prevalece o princípio de que todos os 
contratos são de boa-fé, já que não existem mais, no direito 
civil, formas sacramentadas para a declaração de vontade 
nos negócios jurídicos patrimoniais, mesmo quando a lei 
considera um contrato como solene. 
O intérprete, portanto em todo e qualquer contrato, tem de 
se preocupar mais com o ‘espírito’ das convenções, do que 
com sua ‘letra’. 
Nas sábias palavras do juiz Wander Marotta, ‘o Juiz, enfa-
tize-se, deve ter compromisso com a solução justa, esfor-
çando-se para conferir ao texto legal uma interpretação que 
realize o ideal de justiça e que não frustre as esperanças do 
cidadão em obter do Estado uma prestação comprometida 
com uma política jurisdicional que contribua para evitar o 

contraído o vínculo, nenhuma das partes pode desfazê-lo 
a seu arbítrio. 

Ao final, pugna pelo provimento da apelação, bem 
como pela inversão dos ônus da sucumbência. 

Preparo regular, f. 672. 
Contrarrazões apresentadas, f. 683/696. 
Recurso adesivo ofertado, f. 675/681, insur-

gindo-se a parte recorrente apenas quanto ao valor da 
verba honorária fixada pelo Juízo singular. 

Aduz que os honorários advocatícios arbitrados não 
atingem sequer 1% do valor atribuído à causa, razão pela 
qual deverão ser majorados para importância compatível 
com a complexidade do feito e com o trabalho desenvol-
vido pelos procuradores constituídos. 

Preparo regular, f. 682. 
Contrarrazões apresentadas, f. 698/713. 
Conhece-se dos recursos, porquanto presentes os 

pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 
Ausentes preliminares, ao mérito recursal. 
Apelação principal. 
Versam os autos sobre ação declaratória ajui-

zada por Transportadora Agal Ltda. em face de Cosan 
Combustíveis e Lubrificantes S.A., visando à declaração 
de nulidade de cláusula contratual, por impor volume de 
compras obrigatório superior à capacidade de revenda 
da requerente, com o encerramento do vínculo contratual 
entre as partes no termo final do prazo contratado. 

Alega a parte autora ter celebrado com a ré, sua 
fornecedora exclusiva, em 13.9.1999, contrato de 
promessa de compra e venda mercantil de produtos e 
comodato de equipamentos, pelo prazo de 113 (cento e 
treze) meses, com termo final previsto para 13.2.2009. 

Assevera que, de acordo com a cláusula 1.1 do 
contrato de f. 20/27, deveria adquirir da ré um volume 
total de 192.260.084 (cento e noventa e dois milhões 
duzentos e sessenta mil e oitenta e quatro) litros de 
combustíveis ou 1.701.417 (um milhão setecentos e um 
mil quatrocentos e dezessete) litros por mês, entre gaso-
lina, diesel, álcool, lubrificantes e graxas, sob pena de 
prorrogação do instrumento contratual ou de pagamento 
de multa contratual (considerando que 1m³ equivale a 
1.000 litros). 

Afirma, entretanto, que, no dia a dia de operação 
do posto, o volume de vendas pré-fixado não se concre-
tizou, pelos seguintes motivos: 

1. quantidade contratual excessiva; 
2. aumento substancial de concorrentes; 
3. preços de aquisição superiores aos preços de 

compra dos concorrentes, impedindo de se praticarem 
preços competitivos ao consumidor final; 

4. péssimas condições das estradas brasileiras, espe-
cialmente onde se encontra estabelecida a requerente; 

5. ação das competidoras com programas de 
grande impacto em vendas; 

6. elevação da autonomia dos caminhões, por meio 
do aumento do volume dos tanques, o que lhes possibilita 
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Contudo, sob uma visão jurídica, parece evidente a 
abusividade da cláusula discutida nestes autos, mormente 
quando analisada conjuntamente com a cláusula 6.1.1, 
que prevê a prorrogação do pacto pelo tempo suficiente 
para a aquisição da quantidade de produtos se o prazo 
de vigência originalmente estabelecido não for suficiente 
para tanto. 

Conforme bem observado pelo Juízo singular, 
percebe-se, com solar clareza, que o objetivo de referidas 
cláusulas foi o de prender o revendedor o maior tempo 
possível, notadamente quando as quantidades mínimas 
mensais dos produtos são exorbitantes desde o início 
do contrato, sendo que o próprio prazo de vigência da 
avença denuncia longo tempo da vinculação. 

Consignou o Magistrado que

as quantidades mensais avençadas, na realidade, não eram 
para ser alcançadas, uma vez que o que interessava era a 
manutenção da vinculação, com a eternização do contrato, 
sob respaldo de elevada multa (sentença, f. 653). 

Não é inútil salientar que o volume de vendas nos 
postos de abastecimento de combustíveis está condicio-
nado a uma série de fatores de oscilação, sendo sufi-
ciente a instalação de um outro posto nas proximidades, 
a interdição temporária da rodovia ou mesmo a mudança 
na política econômica do Governo Federal, para que se 
faça surtirem reflexos negativos. 

De forma a melhor elucidar a matéria, impe-
riosa a transcrição de trecho do voto proferido pelo e. 
Desembargador Domingos Coelho, quando do julga-
mento da Apelação Cível nº 2.0000.00.498976-6/000, 
que versou sobre matéria idêntica: 

Basta uma simples leitura do contrato realizado - p. 26, cláu-
sula primeira e parágrafo primeiro - para se constatar que 
no prazo de duração do contrato (cento e quarenta e quatro 
meses) a revendedora (posto autor) seria obrigada a adquirir 
da distribuidora ré montantes mínimos de gasolina comum 
(23.040.000 litros), álcool hidratado (5.040.000 litros); óleo 
diesel (115.200 litros) e gasolina aditivada (4.320.000 litros). 
Ora, evidente que tais exigências não podem prevalecer, sob 
pena de se obrigar a revendedora a, eventualmente, ter de 
adquirir combustíveis da requerida sem que haja a respec-
tiva demanda, ou seja, ditar uma aquisição de combustíveis 
forçada, sem que exista mercado para tanto. 
Tal exigência ofende claramente o princípio da boa-fé obje-
tiva, insculpido no art. 422 do novo Código Civil, na medida 
em que autoriza um locupletamento indevido de um dos 
contratantes em detrimento do outro, que ficaria obrigado 
a adquirir um volume especificado de produtos ainda que 
contra sua vontade, com evidente prejuízo. 
Nesse caso, deve o Judiciário revisar a cláusula ofensiva, miti-
gando a parêmia do pacta sunt servanda, de modo que o 
contrato não sirva de instrumento para que uma das partes se 
aproveite, ilicitamente, da outra. Vale, a respeito, transcrever: 

‘Como consequência da incidência e da aplicação da boa-fé 
objetiva, bem como de seus consectários lógicos e cronoló-
gicos (base do negócio, culpa in contrahendo e confiança), 
havendo quebra da base objetiva do negócio (Wegfall der 
Geschäftsgrundlage) é possível à parte prejudicada exercer o 

massacre econômico do mais fraco, tal como antevisto por 
Viviane Forrester, romancista francesa, na sua impressionante 
obra O horror econômico (São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1997). 
É cediço que a boa-fé objetiva (leia-se, boa-fé contra-
tual) baseia-se na conduta das partes, que devem agir com 
correção e honestidade, correspondendo à confiança recipro-
camente depositada. 
Acerca de dito princípio, leciona César Fiúza: 
‘Em sua função interpretativa, o princípio manda que os 
contratos devam ser interpretados de acordo com seu sentido 
objetivo aparente, salvo quando o destinatário conheça a 
vontade real do declarante. Quando o próprio sentido obje-
tivo suscite dúvidas, deve ser preferido o significado que a 
boa-fé aponte como o mais razoável. 
Segundo a função integrativa, percebe-se que o contrato 
contém deveres, poderes, direitos e faculdades primários e 
secundários. São eles integrados pelo princípio da boa-fé. 
Em sua função de controle, o princípio diz que o credor, no 
exercício de seu direito, não pode exceder os limites impostos 
pela boa-fé, sob pena de proceder ilicitamente. A função de 
controle tem a ver com as limitações da liberdade contratual, 
da autonomia da vontade em geral e com o abuso de direito. 
Em algumas hipóteses, o contrato pode ser extinto por violar 
o princípio da boa-fé. 
Exemplos seriam a frustração do fim contratual objetivo e a 
impossibilidade econômica da prestação. 
[...] 
A impossibilidade econômica da prestação tem a ver com 
a doutrina do limite do sacrifício. A prestação fica extre-
mamente onerosa, apesar de mantido o equilíbrio com a 
contraprestação. É o caso dos contratos em dólar: o preço 
em dólar continua o mesmo, em moeda nacional é que se 
torna absurdo. Seria violar o princípio da boa-fé, exigir que 
o devedor realize os pagamentos, como se nada houvesse 
ocorrido (in Contratos. Belo Horizonte: Del Rey, 2009). 

Vislumbra-se que o contrato de promessa de 
compra e venda de produtos e de comodato de equipa-
mentos, acostado às f. 20/27, foi celebrado no ano de 
1999, previsto para durar pouco mais de 10 (dez) anos. 

Conforme já consignado, de acordo com a cláusula 
1.1, deveria a parte autora adquirir da ré um volume total 
de 192.260.084 (cento e noventa e dois milhões duzentos 
e sessenta mil e oitenta e quatro) litros de combustíveis ou 
1.701.417 (um milhão setecentos e um mil quatrocentos 
e dezessete) litros por mês, entre gasolina, diesel, álcool, 
lubrificantes e graxas, sob pena de prorrogação do instru-
mento contratual ou de pagamento de multa contratual. 

Considerando que a média referente aos 12 (doze) 
meses que antecederam a presente ação atinge 550.000 
(quinhentos e cinquenta) mil litros mensais, teria a parte 
autora, ao final do contrato por decurso de prazo, saldo 
devedor de 114,192 milhões de litros, culminando na 
prorrogação excessiva do contrato por mais 16 (dezes-
seis) anos. 

Analisando-se os fatos sob uma ótica mercadoló-
gica, poder-se-ia concluir pela legalidade dos ajustes, 
uma vez que a obrigatoriedade de aquisição, por parte 
da autora, de litragem mínima de combustíveis seria justi-
ficada pelos altos investimentos e benefícios concedidos 
pela parte ré à requerente. 



250        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 65-252, out./dez. 2011

[...] Com base no que foi apurado, conclui-se que, para todo 
o período de execução do contrato, o volume de aquisição 
estipulado em contrato, tanto para a gasolina quanto para o 
álcool, se situariam muito acima da realidade do Posto Autor, 
enquanto o óleo diesel comum praticamente atingiu a cota 
estipulada, uma vez que a diferença apurada 8 (oito) meses 
após o término do contrato, pode ser atribuída ao período de 
péssimas condições de uso da rodovia BR 365 (laudo peri-
cial, f. 353). 

[...] que foi testemunha do contrato formalizado entre as 
partes e participou das negociações para contratação; 
que reconhece como sua a assinatura lançada à f. 157 do 
contrato celebrado; que a empresa Esso fixou a galonagem 
para a negociação; que no seu entender a galonagem estava 
acima da capacidade de venda do posto; que sendo que 
a empresa Esso teria argumentado que estava criando um 
cartão para alavancar as vendas no posto, motivo assim justi-
ficável da quantidade da galonagem contratada; que houve 
reclamação do posto naquela oportunidade eis que não tinha 
possibilidade fática de proceder-se a venda de galonagem 
contratada; que o projeto da Esso se chamava essocard; 
que foi implantado o programa pela Esso, Essocard, mas tal 
programa não surtiu resultado, e tal fato foi levado ao conhe-
cimento da Esso naquela época (depoimento prestado pela 
testemunha Warlei Tana, f. 604/605). 

Por fim, comunga-se do entendimento esposado 
pelo Juízo primevo, no sentido de que a concessão de 
benefícios pela ré à autora não têm o condão de validar 
cláusula nula. 

Aos olhos deste Relator, impor ao revendedor a obri-
gatoriedade de aquisição de litragem mínima de combus-
tíveis, por mais de uma década, sem que exista mercado 
para tanto, sob pena de eternização do contrato, viola 
o princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual deverá a 
correspondente cláusula ser considerada abusiva e nula 
de pleno direito. 

Reconvenção. 
Em sede de pedido contraposto, acolhido como 

reconvenção, pretende a requerida a restituição do valor 
concedido à parte autora, em 1999, a título de desconto 
sobre o preço de venda dos volumes totais dos combus-
tíveis contratados, atingindo o valor nominal a monta 
de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), e o 
valor atualizado, até 2007, R$1.937.206,33 (um milhão 
novecentos e trinta e sete mil duzentos e seis reais e trinta 
e três centavos). 

Ocorre que as provas documental, pericial e oral 
deixam claro que a finalidade dos descontos (bem como 
do empréstimo contratado, no valor de R$250.000,00, 
vide f. 151/157) foi de financiar obras de reforma, 
ampliação e adequação do estabelecimento comercial 
da parte autora, não estando coligados ao volume de 
vendas. 

Incontroverso nos autos que o mútuo foi quitado e as 
obras executadas, não havendo que se falar em descum-
primento de obrigações assumidas pela parte autora. 

A cláusula 2 do termo de compromisso firmado 
entre as partes litigantes (f. 159) estabelece que, uma vez 

direito de revisão do contrato, a fim de que os objetivos espe-
rados pelos contratantes possam ser alcançados’ (in NERY 
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil 
anotado e legislação extravagante: atualizado até 02 de maio 
de 2003. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 340). 
Assim, ainda que porventura não pudesse o Judiciário, em 
âmbito estadual, declarar nula uma cláusula contratual com 
fulcro na Lei 8.884/94, como quer a distribuidora apelante 
(o que em verdade não acontece, somente não lhe sendo 
possível adentrar na competência do Cade), não poderia 
prevalecer a exigência contratual de aquisição de uma 
litragem mínima, bastando a de exclusividade que deverá ser 
ratificada. 
Significa dizer que, se a revendedora já é obrigada a adquirir 
todo o combustível que necessitar da distribuidora reque-
rida, não há porque impor-lhe a aquisição mínima de litros 
de combustível, sob pena de se criar um mercado fictício, de 
forma ilegal (grifo não original). 

No mesmo sentido, confira-se: 

Contrato de adesão - Fornecimento de gasolina e deri-
vados de petróleo - Pedido de rescisão do contrato cumu-
lado com cobrança de multa compensatória e devolução de 
equipamentos dados em comodato - Cláusula penal leonina 
e abusiva - Enriquecimento ilícito. - As cláusulas padrão, 
leoninas e abusivas que são inseridas em contrato de adesão 
para fornecimento de gasolina e derivados de petróleo, esta-
belecendo prazo contratual demasiadamente longo (onze 
anos), cota mínima mensal para aquisição de derivados de 
petróleo superestimada e ainda impondo multa compensa-
tória em elevado percentual a incidir sobre o total dos produtos 
que não forem adquiridos pela revendedora no prazo estabe-
lecido para a duração da avença, ferem a comutatividade das 
prestações e a igualdade das partes perante o pacto, razão 
pela qual devem ser consideradas nulas. Recurso conhecido 
e improvido. (TJMG, Apelação Cível nº 2.0000.00.305595-
0/000, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. em 24.5.2000.) 

De grande valia registrar que a única assertiva que 
restou contestada pela requerida foi a de que o volume 
de galonagem foi fixado conjuntamente e de acordo com 
o potencial de vendas da parte autora. 

As provas pericial e oral realizadas elucidaram os 
fatos de forma satisfatória: 

[...] após transcorridos 95 meses de vigência do contrato, as 
quantidades e os percentuais do volume de compra pactuado 
bem aquém daquele estabelecido pelo contrato, a considerar 
a média mensal de comercialização dos produtos, apurada 
através dos Livros de Movimentação de Combustíveis da 
Autora, para o atendimento do contrato, seriam necessá-
rios 221 (duzentos e vinte e um) meses para a gasolina, 131 
(cento e trinta e um) meses para o óleo diesel e 271 (duzentos 
e setenta e um) meses para o álcool, o que significa pratica-
mente o dobro do prazo contratual para o caso da gasolina 
e do álcool e mais dezoito meses para o caso do óleo diesel, 
sem considerar o volume do óleo diesel Maxxi e de óleo lubri-
ficante, cuja movimentação não foi analisada pela perícia. 
Se for considerado o volume de Óleo Diesel Maxxi, pratica-
mente o mesmo volume do Óleo Diesel comum, o prazo de 
execução para o atendimento contratual seria mais que o 
dobro estipulado no contrato, projetando o término para 13 
de maio de 2018. 
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Recurso especial conhecido e provido. (STJ - Terceira Turma - 
REsp 1125691/RS - Relatora: Ministra Nancy Andrighi, data 
do julgamento: 22.6.2010, data da publicação/fonte: DJe 
de 3.8.2010.) 

Direito processual civil. Honorários advocatícios. Fixação com 
fulcro no art. 20, § 4º, do CPC. Valores irrisórios ou exage-
rados. Revisão. Possibilidade. 
1. Esta Corte firmou o entendimento de que é possível o 
conhecimento do recurso especial para alterar os valores 
fixados a título de honorários advocatícios, aumentando-os 
ou reduzindo-os, quando o montante estipulado na origem 
afastar-se do princípio da razoabilidade, ou seja, quando 
distanciar-se do juízo de equidade insculpido no comando 
legal. 
2. A fixação de honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
que corresponde a aproximadamente 0,12% do valor dado 
à causa, revela-se irrisória, afastando-se do critério de equi-
dade previsto no art. 20, § 4º, do CPC, devendo, pois, ser 
majorada para 1% (um por cento) do valor da causa. 
3. Agravo regimentais a que se nega provimento. (STJ - 
Quarta Turma - AgRg no REsp 1088042/MG - Relator: 
Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador 
convocado do TJAP), data do julgamento: 15.6.2010, data 
da publicação/fonte: DJe de 29.6.2010.) 

Por tais motivos, julga-se razoável o arbitramento 
dos honorários do advogado em importância equivalente 
a 1% do valor discutido na presente demanda, qual seja 
R$19.372,06, por entender que a fixação em patamar 
superior se afigura excessiva. 

Com efeito, é inadmissível a estipulação da verba 
honorária em patamar irrisório tanto quanto excessivo. 

Este o entendimento da Corte Superior: 

Processual civil. Violação do § 4º do art. 20, do CPC. 
Honorários advocatícios fixados com excesso. Nova aferição 
no âmbito do STJ. Possibilidade, sem infringência da Súmula 
07/STJ. 
[...] 2. In casu, o Tribunal a quo, ao extinguir executivo fiscal 
por força de oposição de exceção de pré-executividade, fixou 
os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, 
que, à época da distribuição da execução fiscal, atingia o 
montante de R$2.681.302,28 (dois milhões, seiscentos e 
oitenta e um mil, trezentos e dois reais e vinte oito centavos), 
totalizando a quantia de R$134.065,11 (cento e trinta e 
quatro mil, sessenta e cinco reais e onze centavos), sem o 
acréscimo dos consectários legais. 
3. Deveras, a fixação dos honorários advocatícios no 
montante de R$134.065,11 (cento e trinta e quatro mil, 
sessenta e cinco reais e onze centavos) revela-se excessiva. 
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - Primeira 
Turma - REsp 766505/SC, Relator Ministro Luiz Fux, data do 
julgamento: 05.09.2006, data da publicação/fonte DJ de 
09.10.2006 p. 263.) 

Quanto à possibilidade de majoração da verba, 
assenta o referido Tribunal Superior: 

Recurso especial. Honorários advocatícios. Majoração da 
verba. Possibilidade. 
O arbitramento de honorários de sucumbência em cinco 
milésimos do valor atribuído à lide ofende a equidade e, 
em consequência o art. 20, § 4º, do CPC. (STJ - Terceira 
Turma - REsp 743921/RJ, Relator: Ministro Humberto Gomes 

adquiridos os volumes de produtos pactuados no contrato 
de empréstimo, “o presente adiantamento estará quitado, 
sem necessidade de qualquer declaração formal nesse 
sentido”. 

Prevê o contrato de empréstimo, em sua cláu-
sula 6.1.3 (f. 153) a aquisição obrigatória de combustí-
veis em quantidade mensal não inferior a 1.200 m³ (ou 
1.200.000 litros) durante os primeiros 12 (doze) meses 
contados da data de conclusão das obras. 

Entretanto, bem registrou o Juízo singular ao 
afirmar que, em havendo ofensa à cláusula geral da 
boa-fé objetiva, com declaração de nulidade do aven-
çado, nulas também são as penalidade vinculadas ao seu 
cumprimento. 

A decisão monocrática está em perfeita sintonia 
com o ordenamento jurídico pátrio e deverá ser ratificada 
em sua integralidade. 

Com tais considerações, nega-se provimento ao 
recurso principal, mantendo-se inalterados os termos da 
sentença, inclusive quanto à sucumbência. 

Apelação adesiva. 
Insurge-se a parte recorrente adesiva apenas quanto 

ao valor da verba honorária fixada pelo Juízo singular. 
Aduz que os honorários advocatícios arbitrados não 

atingem sequer 1% do valor atribuído ao pedido contra-
posto, razão pela qual deverão ser majorados para impor-
tância compatível com a complexidade do feito e com o 
trabalho desenvolvido pelos procuradores constituídos. 

Entende-se que, de fato, a verba honorária deve 
ser majorada para melhor adequá-la ao valor financeiro 
discutido na causa. 

É que, muito embora os honorários devam ser arbi-
trados em valor fixo, observa-se que a quantia estabele-
cida no decisum recorrido - R$10.000,00 - é muito infe-
rior à importância discutida na lide - R$1.937.206,33 
(vide decisão de f. 101) - correspondendo a menos de 1% 
desta, motivo pelo qual necessário o seu aumento, a fim 
de tornar mais equânime a remuneração dos causídicos. 

A propósito, os recentes julgados do eg. STJ: 

Processual civil. Recurso especial. Ação revisional de habili-
tação de crédito. Ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC. Honorários 
advocatícios. Fixação em valor irrisório. Necessidade de 
majoração. 
- O valor fixado pelas instâncias ordinárias, a título de hono-
rários advocatícios, somente pode ser alterado se for exces-
sivo ou irrisório, sob pena de incidência da Súmula 7/STJ. 
- Nas causas em que não há condenação, os honorários 
advocatícios devem ser estabelecidos com fundamento no 
art. 20, § 4º, do CPC, consoante apreciação equitativa do 
Juiz. 
- Nessas situações, embora o julgador não esteja adstrito 
aos percentuais mínimo e máximo previstos para as hipóteses 
em que há condenação, deve ele se basear nos parâmetros 
descritos no art. 20, § 3º, a, b e c, do CPC. 
- Consideradas as peculiaridades do processo, mostra-se 
devida a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo 
Tribunal de origem. 
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1. negaram provimento ao recurso principal; 
2. deram provimento ao recurso adesivo; 
3. custas recursais, pela parte apelante principal, 

Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A. 

DES. OSMANDO ALMEIDA - De acordo. 

DES. PEDRO BERNARDES - De acordo. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 
PRINCIPAL E DERAM PROVIMENTO AO ADESIVO.    

de Barros, data do julgamento: 07.06.2005, data da publi-
cação/fonte DJ de 19.06.2006, p. 136, RDDP v. 42, p. 175.) 

Com tais considerações, dá-se provimento ao 
recurso adesivo, para majorar a verba honorária para 
R$19.372,06 (dezenove mil trezentos e setenta e dois 
reais e seis centavos). 

Custas recursais, pela parte apelante principal, 
Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A. 

Para os fins do art. 506, III, do CPC, a síntese do 
presente julgamento é: 

. . .
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Jurisprudência Criminal

Processo penal - Inquérito policial - Pedido de 
arquivamento pelo membro do Ministério Público 

- Remessa a outro promotor - Oferecimento de 
denúncia - Inadmissibilidade - Art. 28 do CPP - 

Desobediência - Ofensa aos princípios do § 1º do 
art. 127 da Carta Magna - Nulidade do processo 

decretada

Ementa: Apelação criminal. Pedido de arquivamento 
formulado pelo Ministério Público. Despacho do juiz 
renovando vista ao Parquet para ratificar o pleito. 
Denúncia posteriormente oferecida por outro promotor 
de justiça e recebida pelo magistrado. Descabimento. 
Ofensa aos princípios do promotor natural, da unidade 
e indivisibilidade do Ministério Público. Atividade 
jurisdicional comprometida. Regra do art. 28 do CPP 
desatendida. Preliminares acolhidas.

- Embora o juiz não seja obrigado a atender ao pedido de 
arquivamento do Ministério Público, caso não se convença 
das razões invocadas no pleito, não lhe resta alternativa 
senão remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, 
conforme inteligência do art. 28 do CPP.

- Não havendo novos elementos trazidos ao inquérito a 
dar contornos de razoabilidade à denúncia, e, ainda que 
houvesse, não pode outro promotor oferecê-la sem a deter-
minação do Chefe do Ministério Público, a teor do art. 28 
do CPP, sob pena de afrontar os princípios do promotor 
natural, da unidade e indivisibilidade da instituição.

- A atividade jurisdicional deve ser inerte, e não há a possi-
bilidade de o magistrado agir de ofício, inclusive para que 
seja preservada a qualidade que o distingue dos demais 
sujeitos processuais, que é a imparcialidade.

Preliminares acolhidas.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0103.10.000040-7/001 - 
Comarca de Caldas - Apelantes: 1º) Marcos Vinicius do 
Carmo, 2º) Leandro Martins, 3º) Carlos César Ferreira 
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Relator: DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador José Antonino Baía 
Borges, incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARA 
ANULAÇÃO DO PROCESSO.

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2011. - Nelson 
Missias de Morais - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS - Trata-se 
de apelação criminal interposta pelas defesas dos réus 
Marcos Vinícius do Carmo, Leandro Martins e Carlos 
César Ferreira, condenados como incursos nas sanções 
do art. 163, parágrafo único, inciso III, c/c o art. 29, todos 
do Código Penal, todos a 8 (oito) meses de detenção e 
20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, 
f. 162/172.

Os réus foram regularmente intimados da sentença, 
f. 176/177, 185/187 e 188/191.

Nas razões recursais, interpostas a tempo e modo, 
os defensores dos réus Leandro Martins e Marcos Vinícius 
do Carmo arguiram, preliminarmente, a nulidade da 
denúncia ante a inobservância, por parte do juiz, do 
art. 28 do Código de Processo Penal.

Conforme a defesa dos apelantes, incumbia ao 
Procurador-Geral de Justiça a decisão acerca do arquiva-
mento ou não do inquérito, e que a abertura de nova vista 
ao Parquet com consequente oferecimento da denúncia 
gerou a referida nulidade.

No mérito, aduziram que não há elementos para 
a manutenção da condenação e que as provas produ-
zidas demandam a absolvição do apelante, f. 178/184 
e 192/193.

O defensor do réu Carlos César Ferreira, por sua 
vez, também arguiu a preliminar de nulidade da denúncia, 
requereu a absolvição por falta de provas e a aplicação 
do princípio da bagatela, diante do valor irrisório e insig-
nificante a ser tutelado pelo Direito Penal, f. 195/204.

Contrarrazões às f. 206/215.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se mani-

festou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo 
improvimento dos apelos, f. 221/225.

Este, em síntese, o relatório.
Conheço do recurso, porque preenche os requi-

sitos legais.
Preliminares - nulidade.
Conforme os defensores dos apelantes, a denúncia 

é nula porque o Magistrado, ao receber o inquérito poli-
cial concluído e com parecer do Ministério Público reque-
rendo o arquivamento, f. 60, optou por dar nova vista a 
outro membro do Parquet, desatendendo ao que deter-
mina o art. 28 do Código de Processo Penal.

Razão assiste aos defensores dos réus, porque efeti-
vamente a decisão adotada pelo Juiz não se revelou 
correta, o que, em consequência, gerou a nulidade do 
processo diante da denúncia posteriormente ofertada 
e recebida.

Segundo o art. 28 do CPP:
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Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a 
denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou 
de qualquer peça de informação, o juiz, no caso de consi-
derar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do 
inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este 
oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério 
Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquiva-
mento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Ora, inexiste possibilidade de entendimento e apli-
cação em contrário dos ditames do texto contido no 
referido artigo, que fornece ao juiz o papel de fiscal do 
cumprimento dos princípios da legalidade e obrigato-
riedade que dão base à ação penal pública, cabendo a 
ele fiscalizar o cumprimento dos princípios acima citados 
antes da prestação jurisdicional.

No presente caso, não se verifica que, após a cota 
ministerial propondo o arquivamento, tenha havido qual-
quer prova nova a permitir que o Magistrado a quo deter-
minasse a abertura de vista a outro promotor para rati-
ficar o parecer de um colega, isto em pouco mais de 1 
(um) mês.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, segundo 
preconiza expressamente a Constituição da República, o 
Ministério Público é uno e indivisível.

O § 1º do art. 127 da Carta Magna alçou à 
condição de princípios tais atributos:

Art. 127. [...]

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Há verdadeira afronta aos princípios do promotor 
natural, da unidade e da indivisibilidade do Ministério 
Público, além da garantia do devido processo legal, o 
oferecimento de denúncia por outro membro da insti-
tuição após o pedido de arquivamento por um promotor 
anterior, sem a observância da regra contida no 
art. 28 do CPP, demandando-se, assim, a anulação da 
peça acusatória.

O STJ, em julgado semelhante, acerca do assunto 
assim já decidiu:

Atenta contra o princípio do promotor natural e a garantia 
do devido processo legal o oferecimento de denúncia por 
outro membro do Ministério Público, após anterior pedido 
de arquivamento do inquérito policial, sem que se tenha 
adotado a providência contida no mencionado preceito 
legal, impondo-se, de conseqüência, a anulação da peça de 
acusação (HC nº 6.802/RJ, Relator: Ministro Vicente Leal, in 
DJ de 15.06.1998, p. 166).

Processual penal. Inquérito policial. Pedido de arquiva-
mento. Denúncia posterior oferecida por outro membro do 
Ministério Público. Impossibilidade. Princípio do promotor 
natural. Garantia do devido processo legal. CPP, art. 28. - Ao 
Ministério Público compete promover, privativamente, a ação 
penal pública (CF, art. 129, I) ou requerer o arquivamento 
do inquérito policial ou de qualquer procedimento informa-
tivo, competindo nesta hipótese ao juiz acolher o pedido ou 
elevar o assunto à consideração do Procurador-Geral nos 

termos do art. 28 do Código de Processo Penal. [...] - Habeas 
corpus concedido (HC nº 14.548 - RJ - 2000/0104067-7 - 
Relator: Ministro Vicente Leal - Impetrado: Tribunal Federal da 
2ª Região - Paciente: Carlos Augusto Rodrigues de Carvalho).

Após os autos terem sido concluídos ao Juiz, este 
apenas determinou o retorno ao Ministério Público sem, 
todavia, avaliar as peças de informação contidas no 
respectivo inquérito policial que porventura possam tê-lo 
levado a não decidir pelo arquivamento.É verdade que o 
juiz não está obrigado a atender o pleito de arquivamento 
do Ministério Público. Entretanto, não se tem dúvida de 
que, caso não se convença das razões invocadas para 
o pedido, deve obrigatoriamente remeter os autos ao 
Procurador-Geral de Justiça.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] Não sendo ele o titular da ação penal, não lhe cabe fazer 
qualquer análise detalhada acerca das provas suficientes 
para o oferecimento da denúncia (NUCCI, Guilherme de 
Souza. Código de Processo Penal comentado. 10. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 146).

Ainda que fosse o caso de se admitir a inexistência de 
nulidade, é indubitável que apenas na hipótese de haver 
novas provas é que o juiz, em tese, poderia determinar o 
retorno dos autos em diligência para melhor análise, não 
sendo, contudo, este o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Direito processual penal. 
Pedido de arquivamento de inquérito policial. Surgimento 
de novos elementos de prova. Devolução dos autos ao 
promotor. Oferecimento da denúncia. Violação ao art. 28 do 
CPP. Nulidade. Inexistência. - O juiz, ao receber os autos do 
Promotor com pedido de arquivamento do inquérito policial, 
pode devolvê-los ao membro do Parquet para melhor análise 
do feito, em consideração a novos elementos de prova, 
possibilitando-lhe outra oportunidade para a promoção da 
ação penal. Inexistência de cominação de nulidade. Recurso 
improvido (RHC 14048/RN - Relator: Ministro Paulo Gallotti - 
Relator para o acórdão: Ministro Paulo Medina - 6ª T. - STJ - 
Data de publicação: 20.10.2003).

Aliás, mesmo havendo novos elementos trazidos ao 
inquérito a dar contornos de razoabilidade à denúncia, 
não pode outro promotor oferecê-la sem a determinação 
do Chefe do Ministério Público, a teor do art. 28 do CPP, 
sob pena de se afrontarem os princípios do promotor 
natural, da unidade e indivisibilidade da instituição.

Há, inclusive, julgados nesse sentido:

STF: A só determinação de novas diligências no inquérito 
cujo arquivamento é requerido pelo promotor público confi-
gura a hipótese do art. 28 do CPP, com a designação de 
outro membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral 
de Justiça. Não pode outro promotor oferecer denúncia, em 
face dos novos elementos trazidos ao inquérito, se tal não foi 
determinado pelo Chefe do Ministério Público. Habeas corpus 
concedido para trancar a denúncia inepta (RT 618/405).
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Notas taquigráficas 

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - Perante 
o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Formiga, Nilson 
Celestino da Silva Filho e Samuel Libânio de Oliveira, 
alhures qualificados, foram denunciados como incursos 
nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso 
II, ambos do Código Penal. 

Quanto aos fatos, narra a denúncia de f. 02 que, no 
dia 28.01.2010, por volta das 6h, “os denunciados, em 
ato livre de vontade, tentaram subtrair para si, mediante 
violência, coisa alheia móvel, da vítima José Antônio 
Xavier da Silveira, ofendendo a sua integridade física”. 

Regularmente processados, ao final sobreveio a r. 
sentença de f. 130/144, julgando parcialmente proce-
dente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu 
Samuel Libânio de Oliveira quanto à imputação irrogada, 
com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; condenando o 
réu Nilson Celestino da Silva Filho pela prática do delito 
previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do 
Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses 
de reclusão, em regime aberto, e 4 (quatro) dias-multa, 
graduados no patamar mínimo legal, sendo-lhe conce-
dido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo 
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de certas 
condições. 

Inconformado, a tempo e modo, apelou o réu Nilson 
Celestino (f. 151), pleiteando, em suas razões recursais 
(f. 154/156), a alteração das condições impostas pelo 
reconhecimento do benefício da suspensão condicional 
da pena, em estrita observância ao disposto no art. 78, 
§ 2º, do Código Penal. 

O recurso foi contrariado pelo representante do 
Ministério Público (f. 157/158), pugnando pelo provi-
mento do recurso. 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Carlos Augusto 
Canêdo Gonçalves da Silva, opina pelo conhecimento e 
provimento do recurso (f. 166/167). 

É o relatório do que interessa. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processamento, conheço do recurso apresentado. 
Não foram arguidas preliminares ou nulidades e 

não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade que 
deva ser declarada de ofício, passo ao exame do mérito 
da apelação. 

Como visto alhures, a alteração das condições 
impostas pelo reconhecimento do benefício da suspensão 
condicional da pena está em estrita observância ao 
disposto no art. 78, § 2º, do Código Penal. 

Inicialmente, cabe registrar que dúvidas não há 
quanto à autoria e materialidade do delito em apreço, 
sobretudo pelas inúmeras provas produzidas ao longo 
da instrução criminal, que demonstram a prática pelo 
apelado Nilson do delito de roubo tentado, sobretudo 
o reconhecimento procedido pela vítima, razão pela 

Roubo - Sursis - Art. 79, § 1º (sursis simples) e 
§ 2º (sursis especial), do Código Penal - Aplicação 

cumulativa - Impossibilidade

Ementa: Roubo. Sursis. Aplicação cumulativa de obriga-
ções. Impossibilidade. 

- Ainda que o art. 79 do Código Penal permita ao juiz a 
aplicação de outras condições a que ficará subordinada 
a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situa ção 
pessoal do condenado, não é possível a cumulação 
daquelas previstas nos §§ 1º (sursis simples) e 2º (sursis 
especial), pois estas são substitutivas daquelas, desde que 
preenchidos os requisitos legais. 

Recurso provido. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0261.10.000996-6/001 
- Comarca de Formiga - Apelante: Nilson Celestino da 
Silva Filho - Apelado: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais - Relator: DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS 
ANJOS 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM PROVER O RECURSO. 

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2011. - Antônio 
Armando dos Anjos - Relator. 

Ainda: STF: RT 544/448; RTJ 122/987; TACRSP: RT 
445/440.

Ademais, vale destacar que a atividade jurisdi-
cional deve ser inerte, descabendo ao magistrado agir 
de ofício, inclusive para que seja preservada a qualidade 
que o distingue dos demais sujeitos processuais, que é 
a imparcialidade.

Ante o exposto, acolho as preliminares defen-
sivas para declarar a nulidade do processo a partir da 
peça acusatória.

É como voto.
Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MATHEUS CHAVES JARDIM e JOSÉ 
ANTONINO BAÍA BORGES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARA ANULAÇÃO 
DO PROCESSO.

. . .
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O apelante restou condenado pela prática do 
delito de roubo em sua modalidade tentada, visto não ter 
subtraído nenhum bem pertencente à vítima. Desse modo, 
não há se falar em possibilidade de reparação do dano. 

Por outro lado, as circunstâncias judiciais se apre-
sentam totalmente favoráveis ao réu, tanto que a 
pena-base restou fixada no patamar mínimo legal. 

A propósito, sobre o tema, decidiu o nosso Tribunal: 

Apelação criminal. Lesões corporais leves. Lei Maria da 
Penha. Autoria e materialidade comprovadas. Suspensão 
condicional do processo. Existência de vedação legal. 
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos. Inadmissibilidade. Crime praticado com violência a 
pessoa. Sursis. Imposição simultânea das condições previstas 
nos §§ 1º e 2º do art. 78 do Código Penal. Inadmissibilidade. 
Exclusão da condição de prestação de serviços comunitários. 
O art. 41 da chamada Lei Maria da Penha veda a aplicação 
da Lei 9.099/95 aos crimes praticados com violência domés-
tica e familiar contra a mulher. - Não é possível a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em 
se tratando de crime praticado com violência a pessoa. A 
restrição de direito consistente em prestação de serviço à 
comunidade, apesar de poder ser aplicada como condição 
sursitária no primeiro ano do período de prova (art. 78, 
§ 1º, CP), não pode ser imposta cumulativamente com as 
previstas no § 2º, a, b e c, do referido dispositivo legal, pois 
estas últimas são substitutivas daquela, quando presentes 
os requisitos legais. (TJMG, 3ª Câmara Criminal, Ap. n° 
1.0474.02.005312-7/001, Rel.ª Des.ª Jane Silva, v.u., j. em 
26.06.2007, pub. no DOMG de 12.07.2007). 

Crime de ameaça contra a mulher e contravenção penal deno-
minada vias de fato. Consistente contexto fático-probatório. 
Impossibilidade de absolvição. Suspensão condicional do 
processo. Vedação. Condições do sursis simples cumuladas 
com as do sursis especial. Não cabimento. [...] Não é possível 
a aplicação cumulada das condições do art. 78, § 1º, do 
Código Penal, com as do § 2º do mesmo dispositivo, porque 
as últimas são substitutivas das primeiras, quando preen-
chidos os pressupostos legais (TJMG, 7ª Câmara Criminal, 
Ap. n° 1.0433.08.265984-1/001, Rel. Des. Duarte de Paula, 
v.u., j. em 25.11.2010, pub. no DOMG de 13.12.2010). 

Apelação criminal. Lesão corporal. Autoria e materiali-
dade comprovadas. Extinção da punibilidade. Retratação 
da vítima. Inocorrência. Sentença mantida. Substituição 
da pena. Delito cometido com violência e grave ameaça. 
Vedação legal. Suspensão condicional da pena. Condições. 
Aplicação cumulativa do sursis simples com o sursis especial. 
Impossibilidade. Decotação da prestação de serviços à comu-
nidade. Apelação ministerial provida e defensiva parcial-
mente provida. [...] A restrição de direito consistente em pres-
tação de serviço à comunidade, apesar de poder ser apli-
cada como condição sursitária no primeiro ano do período 
de prova (art. 78, § 1º, CP), não pode ser imposta cumu-
lativamente com as do § 2º do referido artigo, pois estas 
últimas são substitutivas daquela, quando presentes os requi-
sitos legais. Réu defendido pela Defensoria Pública é pobre 
no sentido legal, devendo ser isentado do pagamento das 
custas do processo. Apelação ministerial provida e apelação 
defensiva parcialmente provida (TJMG, 2ª Câmara Criminal, 
Ap. n° 1.0433.08.262485-2/001, Rel. Des. Nelson Missias 
de Morais, v.u., j. em 02.09.2.010, pub. no DOMG de 
24.09.2.010). 

qual, inclusive, a defesa não se insurge contra o decreto 
condenatório. 

A meu ver, pedindo respeitosas vênias ao il. 
Magistrado sentenciante, razão assiste à defesa, 
devendo-se alterar as condições impostas para o cumpri-
mento do benefício da suspensão condicional do 
processo, nos termos do art. 78, § 2º, do Código Penal. 

Registre-se que, embora não seja possível a 
concessão das medidas despenalizadoras previstas no 
art. 44 do CP, já que o crime se fez com emprego de 
violência, atento ao disposto no art. 77 do Estatuto Penal, 
emerge possível a aplicação do sursis, pois presentes os 
requisitos objetivos e subjetivos para sua incidência. 

O il. Magistrado sentenciante reconheceu a aplica-
bilidade do referido benefício 

pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o sentenciado no 
primeiro ano do prazo prestar serviços à comunidade, defi-
nindo desde já a Depol como local de prestação do serviço 
(art. 78, § 1º, CP), ficando ainda especificadas outras condi-
ções, quais sejam: proibição de frequentar determinados 
lugares; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, 
sem autorização do juiz; comparecimento pessoal e obriga-
tório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 
atividades (art. 79, CP). 

Porém, como se sabe, não podem as condições do 
sursis simples (art. 78, § 1º, CP) ser aplicadas cumula-
tivamente com aquelas previstas para o sursis especial 
(art. 78, § 2º, CP). 

Com efeito, ao dispor sobre as condições a serem 
observadas quando da aplicação do benefício da 
suspensão condicional da pena, dispõe o art. 78 do CP:

 Art. 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará 
sujeito à observação e ao cumprimento das condições esta-
belecidas pelo juiz. 
§ 1º No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar 
serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação 
de fim de semana (art. 48). 
§ 2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impos-
sibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste 
Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá 
substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes 
condições, aplicadas cumulativamente: a) proibição de 
frequentar determinados lugares; b) proibição de ausentar-se 
da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) compa-
recimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 
informar e justificar suas atividades. 

Na espécie, verifica-se que o ora apelante faz jus 
à aplicação do chamado sursis especial, enunciado no 
art. 78, § 2º, do CP. 

Trata-se de um direito subjetivo do réu a aplicação 
das condições enunciadas no art. 78, § 2º, do CP, de 
maneira isolada, e não em cumulação com as condições 
do sursis simples previsto no § 1º do referido artigo. 

O vocábulo “poderá” enunciado no § 2º se trata, 
na verdade, de um poder-dever do magistrado, de obser-
vância obrigatória caso o réu preencha os requisitos 
necessários, tal como na espécie. 
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Ainda que o art. 79 do Código Penal permita ao 
juiz a aplicação de outras condições a que ficará subor-
dinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à 
situa ção pessoal do condenado, não é possível a cumu-
lação daquelas previstas nos §§ 1º (sursis simples) e 2º 
(sursis especial), pois estas são substitutivas daquelas. 

Logo, preenchendo os requisitos legais, impõe-se 
a manutenção apenas das obrigações quanto ao sursis 
especial, nos termos do § 2º do art. 78 do Código Penal, 
impondo, no primeiro ano do prazo de suspensão, a proi-
bição de frequentar determinados lugares; proibição de 
ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização 
do juiz; comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 
mensalmente, para informar e justificar suas atividades, 
ficando o condenado sujeito, no segundo ano, às condi-
ções estabelecidas pelo MM. Juiz da Vara de Execuções. 

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos 
autos consta, meu voto é no sentido de se dar provimento 
ao recurso para alterar as condições estabelecidas para 
a suspensão condicional da pena, impondo ao apelante, 
no primeiro ano, as restrições previstas no art. 78, 
§ 2º, do Código Penal, e, no segundo ano, as condi-
ções estabelecidas pelo MM. Juiz da Vara de Execuções, 
mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos. 

Custas, ex lege. 
É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FORTUNA GRION e MARIA LUÍZA DE 
MARILAC. 

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

Latrocínio - Art. 157, § 3º, do Código Penal 
- Roubo qualificado pelo resultado morte 
- Consumação - Elemento volitivo - Dolo - 

Configuração - Crime tentado - Não cabimento 
- Desclassificação para homicídio culposo - 

Impossibilidade - Condenação - Fixação da pena - 
Análise das circunstâncias judiciais - Reincidência 

- Não reconhecimento - Agravantes genéricas - 
Arts. 61, II, d, e 62, I, do Código Penal - Aplicação

Ementa: Apelação criminal. Latrocínio. Roubo consu-
mado qualificado pelo resultado morte. Dolo evidente. 
Desclassificação impossível. Pena-base. Circunstâncias 
bem analisadas. Reincidência não comprovada. Decote 
necessário. Demais agravantes reconhecidas e aplicadas 
corretamente. Recurso parcialmente provido. 

- Reconhecida a consumação do roubo, qualificado pelo 
resultado morte, independentemente do elemento voli-
tivo (culpa ou dolo) acerca desse resultado, há crime de 
latrocínio. 

- A análise pormenorizada das circunstâncias judiciais, 
que são na maioria desfavoráveis ao acusado, impõe que 
a pena se afaste do mínimo e se aproxime do máximo 
cominado. 

- A reincidência só pode ser aferida mediante certidão de 
antecedentes (CAC), com todas as informações necessá-
rias, tal como a data do trânsito em julgado. 

- Se a sentença narra detalhadamente os fatos que eviden-
ciam a situação das agravantes genéricas do art. 61, II, d, 
e art. 62, I, estas devem ser aplicadas, prescindindo de se 
repetir na parte dispositiva tudo o que já restou narrado 
na sentença. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0443.10.002184-1/001 - 
Comarca de Nanuque - Apelante: Aldair José Caciano 
Lisboa - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. FLÁVIO LEITE 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Silas Vieira, incorporando 
neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos 
julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 
votos, EM PROVER EM PARTE O RECURSO. 

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2011. - Flávio Leite 
- Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. FLÁVIO LEITE - Trata-se de apelação criminal 
interposta por Aldair José Caciano (ou Cassiano) Lisboa 
em face da sentença que o condenou nas iras do art. 157, 
§ 3º, do Código Penal, na pena de 30 (trinta) anos de 
reclusão. 

Narra a denúncia que, no dia 8 de maio de 2010, o 
apelante e seus dois comparsas se deslocaram da cidade 
onde residiam (Serra/ES) para a cidade de Nanuque, com 
o objetivo de assaltar o Supermercado Polyana, estabele-
cimento no qual ele já havia trabalhado. 

Chegando ao local, os meliantes, que estavam 
fortemente armados, renderam o gerente e deram início 
ao roubo. 

Enquanto arrecadavam os bens e valores do esta-
belecimento, a Polícia Militar foi acionada e chegou ao 
local, quando então teve início uma troca de tiros entre 
os bandidos e os militares. 

Dessa troca de tiros, ali no supermercado mesmo, 
o policial Gilberto foi atingido na cabeça, vindo a óbito. 
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Os meliantes conseguiram fugir, levando, além de 
um refém, bens e valores do estabelecimento, tendo a 
Polícia saído no encalço deles. 

Na fuga, o apelante e outro comparsa se refu-
giaram em um asilo, sendo descobertos pelos policiais, 
ocasião em que houve nova troca de tiros e mais duas 
mortes: um senhor que vivia no asilo e um dos bandidos. 

Além dessas duas mortes, a empreitada criminosa 
também deu causa à morte de mais um criminoso, além 
de causar lesões gravíssimas em outros policiais e civis. 

Preso em flagrante, o apelante foi denunciado, 
tendo o processo transcorrido sem qualquer nulidade, e 
condenado na pena acima referida. 

Inconformado, ofereceu apelação, com razões às 
f. 317/325. 

Contrarrazões às f. 328/335. 
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial 

provimento da apelação, para que seja decotada a rein-
cidência atribuída ao apelante. 

É, em resumo, o relatório. 
Passo ao voto. 
Não há preliminares. 
Pretende o apelante a desclassificação do crime 

para o de homicídio culposo ou para o de latrocínio 
tentado. 

Desafortunadamente, sustenta que a ausência de 
dolo quanto ao resultado morte impede a configuração 
do delito de latrocínio. 

Ocorre que não há qualquer sustentação jurídica 
para tanto, visto que o dolo, no latrocínio, diz respeito ao 
crime de roubo, e não ao resultado, que sempre quali-
ficará o crime, independentemente de a morte advir de 
dolo ou culpa, e independentemente de quem morreu, 
se a vítima, se terceiro, se policial, ou mesmo se um dos 
coautores. 

Havendo nexo entre a morte de quem quer que 
seja e a violência da empreitada criminosa do art. 157, 
responderá o autor ou os autores do delito por latrocínio, 
ou seja, art. 157, § 3º, do CP. 

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci: 

Crime (de roubo) qualificado pelo resultado morte: trata-se 
da hipótese de latrocínio, quando também se exige dolo na 
conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta 
subsequente (morte). [...] a violência empregada para o roubo 
é apta a causar a morte de qualquer pessoa, e não somente 
da vítima. Assim, se um dos autores atira contra o ofendido, 
mas termina matando quem está passando pelo local, comete 
latrocínio. O mesmo se diga se o marginal desfere tiros contra 
a polícia que chega no momento do assalto ou contra a 
vítima, matando um outro comparsa (Código Penal comen-
tado. 10. ed. São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 765). 

Assim, impossível desclassificar o delito para homi-
cídio culposo. 

Do mesmo modo, falar em latrocínio tentado é de 
todo descabido. Isso porque tanto o roubo se consumou, 
pois que os bens e valores subtraídos foram retirados da 

esfera de vigilância da vítima, como bem pontuou o Juízo 
sentenciante, quanto restaram também consumados os 
homicídios (três). 

Assim, impossível falar em tentativa, ainda que o 
apelante não tenha conseguido arrebatar definitivamente 
os bens e valores, já que foi preso algum tempo depois. 
O que importa, em verdade, é que ele teve a posse deles, 
tanto que os abandonou em local diverso do estabeleci-
mento onde os fatos iniciais e o roubo ocorreram, sendo 
certo que os valores e bens foram, como já dito, retirados 
da esfera de vigilância da vítima. 

Quanto à insurgência do apelante no que toca às 
agravantes, tenho que parcial razão lhe assiste, visto que 
a reincidência não restou comprovada nos autos. 

E isso se vê pela ausência da CACs. 
Assim, embora se tenham notícias de outra conde-

nação, cujo trânsito teria ocorrido em data anterior 
ao crime ora analisado, isso não restou comprovado, 
pelo que eventual reincidência não poderia ter sido 
reconhecida. 

Com relação às demais agravantes genéricas - do 
art. 61, II, d, e do art. 62, I -, tenho que as circunstâncias 
que deram ensejo ao seu reconhecimento foram sobe-
jamente tratadas na sentença, ainda que não na parte 
dispositiva. 

Contudo, é na fundamentação do decisum que o 
Magistrado deve, deveras, enfrentar tais questões, como 
fez o Juiz a quo, quando narrou os fatos que evidenciam, 
por si sós, que a ação do apelante não só pôde resultar 
em perigo comum como, de fato, resultou, tanto que 
terceiros alheios aos fatos foram baleados e um faleceu. 

Do mesmo modo, o Juízo a quo demonstrou que o 
apelante foi quem organizou e dirigiu a empreitada crimi-
nosa, visto que ele é quem conhecia o local, por já ter ali 
trabalhado, dando, assim, todas as informações para o 
bando. 

Posto isso, imperioso o decote da reincidência, 
mantidas as duas outras causas genéricas de agravação. 

Sendo certo que foi reconhecida a confissão espon-
tânea (com o que não concordo, mas nada posso fazer, 
já que quanto a isso o IRMP não recorreu), é de se 
compensar a atenuante com uma das duas agravantes, 
restando, então, apenas uma para ser tomada em conta 
para a majoração da pena-base, pelo que reduzo a 
fração eleita pelo Juízo a quo (2/6) para 1/6 (um sexto). 

Sendo certo que pena-base foi fixada justamente 
(26 anos e 3 meses), tanto que o apelante não combateu 
os fundamentos bem-lançados na sentença, que reco-
nheceu como prejudiciais ao paciente cinco das circuns-
tâncias judiciais do art. 59, aplico a fração de 1/6 na 
pena de 26 anos e 3 meses e torno definitiva a pena de 
30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias. 

Contudo, sendo certo que nenhuma agravante pode 
aumentar a pena para além do mínimo legal (Súmula 42 
do TJMG), fixo a pena corporal definitivamente em 30 
(trinta) anos de reclusão. 
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Notas taquigráficas

DES. FORTUNA GRION - O Ministério Público 
denunciou Laudevino Luiz Vicente, devidamente qualifi-
cado nos autos, como incurso nas iras do art. 184, § 2º, 
do CP, isso porque estaria ele, em 31.08.2008, por volta 
das 13h, na Avenida Pref. José Batista de Souza, Centro, 
em Cabo Verde/MG, expondo à venda, com o fim de 
lucro, cópias de obras fonográficas e videofonográficas 
reproduzidas com violação de direito autoral.

Esclarece a exordial acusatória que policiais mili-
tares, após receberem denúncia anônima, abordaram o 
denunciado e encontraram em sua posse 223 DVDs e 135 
CDs comprovadamente falsos, que o agente mantinha 
em depósito com o intuito de lucro direto.

Após a instrução probatória, foi o réu condenado 
como incurso nas iras do art.184, § 2º, do CP, tendo sido 
submetido às penas: privativa de liberdade de dois anos 
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, 
substituída por duas restritivas de direitos, nas modali-
dades de prestação pecuniária e prestação de serviços 
à comunidade; e pecuniária de 10 dias-multa de valor 
unitário mínimo legal.

Inconformado, recorreu o acusado, buscando, em 
suas razões de f. 87/91, sua absolvição por ausência de 
prova da materialidade, por ausência de dolo, bem como 
em face da aplicação do princípio da adequação social. 
Alternativamente, pede o reconhecimento da inconstitu-
cionalidade das penas cominadas ao delito insculpido no 
art. 184 do Código Penal e a isenção do pagamento das 
custas processuais.

Em contrarrazões (f. 93/101), o Ministério Público 
manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer de f. 109/112, opinou pelo desprovi-
mento do recurso.

É, no essencial, o relatório.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos 

de admissibilidade, conheço do recurso.
Ante a ausência de preliminares, passo à análise 

do mérito.
Busca o apelante sua absolvição ao argumento de 

não existirem provas da materialidade delitiva.
Penso razão lhe assistir.
É que, por ser o crime de violação de direito autoral 

classificado como material, ou seja, delito que deixa 
vestígios, indispensável para a comprovação do injusto 
a confecção do exame de corpo de delito, nos termos do 
que dispõe o art. 158 do CPP.

Todavia, depreende-se do laudo pericial de auten-
ticidade de mídia, acostado às f. 16/18 dos autos, que a 
polícia técnico-científica procedeu tão somente ao exame 
externo dos videofonogramas apreendidos, limitando-se 
a proceder à análise comparativa e individual das peças 
motivo (CDs e DVDs apreendidos), no que tange às carac-
terísticas de fabricação relativas ao código de barras, 

Direito autoral - Obras videofonográficas e 
fonográficas - DVDs e CDs - Contrafação - 

Ausência de prova - Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Violação de direito autoral. 
Venda de videofonogramas contrafeitos. Materialidade 
não demonstrada. Absolvição que se impõe.

- Se os peritos, quando da realização da perícia de auten-
ticidade de mídia, não examinaram o conteúdo dos DVDs 
e CDs apresentados, limitando-se a verificar externamente 
as discrepâncias entre o encarte, o selo holográfico e os 
demais códigos de identificação da obra videofonográfica 
e fonográfica original e aquela apreendida, impõe-se a 
absolvição do réu por ausência de comprovação da mate-
rialidade do crime de violação de direito autoral.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0095.08.005443-0/001 
- Comarca de Cabo Verde - Apelante: Laudevino Luiz 
Vicente - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. FORTUNA GRION

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2011. - Fortuna 
Grion - Relator.

Reduzo ainda a pena de multa aplicada, 
adequando-a à nova fração de aumento de pena (1/6) 
para 255 dias-multa (valor obtido a partir da aplicação 
da fração de 1/6 sobre a pena de multa fixada na 
pena-base, 219 dias-multa). Mantenho o valor mínimo 
fixado na sentença. 

Posto isso, dou parcial provimento à apelação, para 
decotar a agravante da reincidência, mantida, contudo, 
a pena corporal no patamar de 30 (trinta) anos, visto 
que as demais causas de aumento e diminuição conti-
nuam implicando pena superior a tal patamar, e reduzo o 
quantum dos dias-multa aplicados. 

Tendo em conta o parcial provimento, isento o 
apelante das custas recursais. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES REINALDO PORTANOVA e SILAS VIEIRA. 

Súmula - PROVIDO EM PARTE.

. . .
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Assim, penso que não restou posta nos autos a 
materialidade do delito, impondo-se a absolvição do réu, 
com supedâneo no art. 386, II, do CPP.

Mercê de tais considerações, dou provimento ao 
recurso da defesa para absolver o réu Laudevino Luiz 
Vicente, com supedâneo no art. 386, II, do CPP.

Custas, pelo Estado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MARIA LUÍZA DE MARILAC e ANTÔNIO 
CARLOS CRUVINEL.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

código de master IFPI, número de catálogo, nome do 
fabricante, qualidade de impressão gráfica, constituição 
do catálogo informativo e ilustrativo selo holográfico.

Assim, o laudo não periciou o conteúdo da mídia 
apreendida, isto é, não verificou se havia reprodução de 
alguma obra fonográfica ou videofonográfica nos discos, 
os quais poderiam, até mesmo, não possuir nenhuma 
gravação em seu interior, razão pela qual temos que a 
materialidade do delito de violação de direito autoral não 
restou demonstrada.

Ora, o bem jurídico protegido é a propriedade inte-
lectual, e não o objeto em si, uma vez que este e seus 
consectários (capa, encarte, código de barras, etc.) não 
estão incluídos no conceito de obra intelectual, fono-
grama ou videofonograma protegidos pela norma 
penal incriminadora.

Assim, pode-se concluir que a constatação da mate-
rialidade do crime previsto no § 2º do art. 184 do CP foi 
presumida pela aparência externa dos CDs e DVDs apre-
endidos, o que não é o bastante para arrimar o decreto 
condenatório, porque ausente a efetiva prova da violação 
do direito autoral.

Sobre o tema, colho os seguintes escólios:

Violação de direito autoral. Art. 184, § 2°, do CP. Agente 
que expõe à venda CDs musicais ‘piratas’. Laudo pericial 
que, apesar de atestar a falsificação das mídias, não iden-
tifica seus títulos nem os titulares de eventuais direitos auto-
rais violados. Inexistência de prova do elemento normativo 
do tipo ‘violação do direito de autor’. Absolvição do réu, 
em face da falta de provas da materialidade. Necessidade. 
Recurso do Ministério Público improvido (TJSP - Apelação 
Criminal nº 993.08.018127-6/SP - 12ª Câmara de Direito 
Criminal - Relator: Des. Paulo Rossi - j. em 03.09.08 - v.u. - 
Voto nº 703).

Violação de direito autoral. Apelante surpreendido por poli-
ciais quando transportava diversos CDs e DVDs. Ausência de 
provas de que os objetos seriam destinados à venda ou à 
distribuição. Inexistência da obtenção de lucro direto ou indi-
reto. Perícia que não examinou o conteúdo da reprodução, 
limitando-se a concluir pela falsidade apenas pelas carac-
terísticas externas dos discos. Imprescindibilidade de veri-
ficação do conteúdo gravado nos discos, que é essência 
da perícia para a verificação do crime. Fato criminoso não 
provado. Recurso provido para absolver o réu com funda-
mento no art. 386, II, do CPP (TJSP - Apelação Criminal 
nº 993.08.037736-7 - 01215338.3/8-0000-000 - 16ª 
Câmara Criminal - TJSP - Relator: Des. Leonel Costa - DJe 
de 13.10.2008).

Não bastasse, vê-se que o laudo pericial também 
não indicou qual direito autoral foi violado, tampouco 
seu titular.

Ressalte-se que a figura típica prevista no § 2º 
do art. 184 do Código Penal, além do dolo específico 
consistente no intuito de lucro direto ou indireto, exige-se 
também a efetiva violação de direito autoral. E, como os 
pretensos autores não foram sequer identificados, não há 
certeza acerca da violação de seus direitos.

Sursis processual - Art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95 
- Descumprimento das condições impostas - 

Revogação do benefício

Ementa: Apelação. Cassação da decisão de revogação 
do sursis. Impossibilidade.

- O art. 89 da Lei 9.099/95 é taxativo, havendo descum-
primento das condições impostas, deve ser revogada a 
concessão da suspensão condicional do processo.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0084.08.007869-8/001 - 
Comarca de Botelhos - Apelante: Adoniran Júnio Marra 
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Corréu: Gustavo Siqueira Dornellas - Relator: DES. 
PAULO CÉZAR DIAS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Paulo Cézar Dias, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NÃO PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2011. - Paulo 
Cézar Dias - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO CÉZAR DIAS - Trata-se de recurso 
interposto por Adoniran Júnio Marra, contra decisão do 
MM. Juiz de Direito da Comarca de Botelhos que revogou 
o sursis concedido, tendo em vista o descumprimento das 
condições sursitárias impostas ao acusado (f. 273).

O recorrente pugna, em síntese, pela cassação da 
decisão a quo (f. 310/312), alegando que não deixou de 
cumprir as condições a ele impostas, mas apenas ocorreu 
em “descuido” na realização dessas, razão por que pede 
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Tribunal do Júri - Quebra de incomunicabilidade 
dos jurados - Nulidade do julgamento

Ementa: Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio 
qualificado. Manifestação de jurada acerca das provas 
do processo anterior à votação dos quesitos e capaz 
de influenciar os demais juízes leigos. Adiantamento de 
voto caracterizado. Quebra da incomunicabilidade dos 
jurados. Irresignação devidamente constada em ata. 
Prejuízo à defesa demonstrado. Nulidade declarada. 
Julgamento anulado.

- O princípio da incomunicabilidade dos jurados, expresso 
no art. 466, § 1º, do Código de Processo Penal, é decor-
rência da garantia constitucional do sigilo das vota-
ções, prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição da 
República, e tem por objetivo manter os juízes leigos livres 
de qualquer influência externa ou entre si, primando pela 
sua independência e livre convicção íntima.

- Consiste em quebra da incomunicabilidade, em desa-
tenção à regra do art. 466, § 1º, do Código de Processo 
Penal, a manifestação pessoal de jurada que, durante as 
alegações finais do Ministério Público em plenário, emite 
as expressões “o fato está claro, está claro para todos e o 
processo já foi anulado e a pena está caindo”, deixando 
transparecer a sua opinião de desacordo referente à dimi-
nuição da pena, demonstrando, de antemão, que o réu 
devia ser condenado.

- Verificada a ocorrência de quebra da incomunicabilidade 
dos jurados, é nulo o julgamento realizado, devendo o réu 
ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0105.99.013712-4/001 - 
Comarca de Governador Valadares - Apelante: Roberto 
Estevão Carraro da Rocha - Apelado: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Relatora: DES.ª MARIA 
LUÍZA DE MARILAC

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 

a continuidade da suspensão condicional da pena até o 
seu final.

Contra-arrazoado o recurso (f. 321/323), subiram 
os autos e, nesta instância, manifestou-se a douta 
Procuradoria de Justiça pelo seu desprovimento, com a 
consequente manutenção da decisão (f. 327/328).

Em audiência admonitória foram definidas as condi-
ções impostas a Adoniran Júnio Marra para que fosse 
concedida a suspensão da pena (f. 279/280), sendo-lhe 
proibido: frequentar bares, boates ou ambientes simi-
lares; ausentar-se da comarca por mais de 5 (cinco) dias 
sem prévia autorização do Juízo; sendo-lhe determinado 
que comparecesse perante o Juízo, bimestralmente, para 
informar e justificar suas atividades laborais, devendo esse 
comparecimento realizar-se no último dia útil do mês.

Iniciado o cumprimento das obrigações, o recor-
rente deixou de apresentar-se em juízo, conforme se faz 
provar pela f. 283-verso. Intimado a reiniciar as apresen-
tações (f. 288), permaneceu silente (f. 288-verso), o que 
culminou na revogação do sursis pelo MM. Juiz a quo, 
nos termos do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95.

Alega o impetrante que o não comparecimento foi 
decorrência de um “descuido”, pois seu trabalho “lhe 
rouba todo o tempo”, e não tinha ele a intenção de 
causar lesão ao prosseguimento do feito.

Entretanto, o que se observa é um verdadeiro 
descaso do recorrente em cumprir suas obrigações 
perante a Justiça. O excesso de trabalho não configura 
justificativa para se furtar a seus deveres judiciais, não 
havendo, inclusive, nenhum dispositivo legal que respalde 
tal ato. Muito pelo contrário, o que se observa, expres-
samente, no § 4º do art. 89 da Lei 9.099/95 é que o 
descumprimento da obrigação imposta a quem foi bene-
ficiado com a suspensão condicional do processo impõe 
a revogação dessa, de plano.

Esse também é o entendimento do STJ; se 
não, vejamos:

Habeas corpus. Processual penal. Crimes contra a honra. Lei 
de Imprensa. Ação penal privada. Suspensão condicional do 
processo. Legitimidade para o seu oferecimento. Aplicação 
analógica do art. 89 da Lei nº 9.099/1995. Descumprimento 
das condições impostas. Sursis processual automaticamente 
revogado. Ordem denegada. 1. [...] 2. Em casos de descum-
primento das condições impostas, o sursis processual é auto-
maticamente revogado, voltando o processo a ter seu curso 
normal. 3. Ordem denegada (HC 42902/RS - Habeas Corpus 
2005/0051379-7 - Relator: Ministro Hélio Quaglia Barbosa 
(1127) - Órgão Julgador: Sexta Turma - Data do julgamento: 
18.08.2005).

Logo, não se leva em consideração a intenção do 
beneficiado de lesar ou não o prosseguimento do feito, 
mas, sim, de forma objetiva, se foram cumpridas as 
exigências impostas para a concessão da benesse.

Dessa forma, correta a decisão que determinou 
a revogação do benefício da suspensão condicional 
do processo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS e 
MARIA LUÍZA DE MARILAC.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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defesa, tendo este eg. Tribunal acolhido preliminar de 
nulidade arguida pelo Ministério Público e decretado a 
nulidade do julgamento, determinando que o réu fosse 
submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, 
prejudicado o mérito recursal, consoante acórdão de 
f. 256/261.

Submetido a novo Júri na data de 20.11.2001, o 
réu foi condenado como incurso no art. 121, § 1º, do 
Código Penal, a uma pena concretizada em 4 anos e 10 
meses de reclusão (f. 328/329). A decisão do Conselho 
de Sentença foi alvo de novo recurso de apelação, aviado 
pelo Ministério Público, ao qual este egrégio Tribunal deu 
provimento, para o fim de determinar que o réu fosse 
submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, 
conforme acórdão de f. 361/367.

O réu foi submetido a novo Júri, e a sentença 
contra a qual ora se recorre foi publicada em 16 de maio 
de 2011.

O processo transcorreu nos termos da sentença, 
que ora adoto.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não 
provimento do recurso (f. 480/483).

Vistos e relatados. Passo ao voto.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requi-

sitos de sua admissibilidade.
Pretende a defesa a declaração de nulidade abso-

luta do julgamento, por afronta ao princípio da incomu-
nicabilidade entre os jurados integrantes do Conselho 
de Sentença.

Argumenta, em síntese, que a jurada Kellen Adrienne 
de Oliveira Braga se manifestou, em plenário, sobre os 
fatos dos autos, ao afirmar que “o fato está claro, está 
claro para todos” e que “o processo já foi anulado e a 
pena está caindo”, deixando transparecer a sua opinião 
de desacordo referente à diminuição da pena e demons-
trando, de antemão, que o réu devia ser condenado.

Examinei cuidadosamente os argumentos trazidos 
pela ilustre defesa, comparando-os com a ata da sessão 
de julgamento, e entendo que lhe assiste inteira razão.

Como é cediço, o princípio da incomunicabilidade 
dos jurados, expresso no art. 466, § 1º, do Código de 
Processo Penal, é decorrência da garantia constitucional 
do sigilo das votações, prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da 
Constituição da República, e tem por objetivo manter 
os juízes leigos livres de qualquer influência externa 
ou entre si, primando pela sua independência e livre 
convicção íntima.

Ada Pellegrini Grinover, em suas ponderações 
acerca do tema, assevera:

A incomunicabilidade representa garantia da independência 
do jurado na formação de seu convencimento e também do 
sigilo das votações, traço essencial da instituição do Júri no 
sistema constitucional brasileiro (art. 5º, XXXVIII, b, da CF); 
sua violação caracteriza nulidade absoluta, pois se trata de 
vício que traz prejuízo evidente à correção do pronuncia-
mento popular.

da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM PROVER O RECURSO PARA 
ANULAR A DECISÃO DO JÚRI.

Belo Horizonte, 1º de novembro de 2011. - Maria 
Luíza de Marilac - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC - Roberto Estevão 
Carraro da Rocha, inconformado com a sentença que 
o condenou a 12 (doze) anos de reclusão, em regime 
inicial fechado, por ter sido considerado incurso na pena 
do crime do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, 
interpôs o presente recurso (f. 466/469), alegando que a 
jurada Kellen Adrienne de Oliveira Braga se manifestou, 
em plenário, sobre os fatos dos autos, ao afirmar que “o 
fato está claro, está claro para todos” e que “o processo 
já foi anulado e a pena está caindo”, deixando transpa-
recer a sua opinião de desacordo referente à diminuição 
da pena e demonstrando, de antemão, que o réu devia 
ser condenado. Pleiteia a anulação do julgamento reali-
zado pelo Tribunal do Júri sob o argumento da quebra de 
incomunicabilidade da jurada.

Contrarrazões ministeriais, às f. 470/472, pela 
manutenção da sentença.

Quanto aos fatos, narram os autos que, em 23 de 
dezembro de 2009, durante a madrugada, em horário 
não especificado, no interior da residência localizada na 
Rua Cacique nº 102, Bairro Nossa Senhora das Graças, 
em Governador Valadares, o apelante Roberto Estevão 
Carraro da Rocha, portando uma faca, desferiu oito 
golpes contra a sua enteada Keyssi Dias, causando-lhes 
as lesões descritas no laudo médico-pericial encartado 
aos autos, ceifando-lhe a vida.

Consta que o apelante era ex-companheiro da mãe 
da vítima, tendo, no dia dos fatos, iniciado uma discussão 
com Keissy Dias, por ela estar deitada no quarto onde 
dormia o casal. Exigindo que a vítima fosse dormir no 
sofá, o apelante iniciou uma luta corporal com a mesma, 
terminando por lhe desferir oito facadas.

Consta, ainda, da inicial acusatória que a despro-
porção entre a reação do apelante (matar) e o móvel do 
crime (discussão de somenos importância) revela a futili-
dade do motivo. A reiteração de golpes desferidos impie-
dosamente contra a vítima, infligindo-lhe sofrimento atroz 
e desnecessário, revela, por sua vez, a crueldade do 
modus operandi.

A denúncia foi recebida em 5 de janeiro de 2000, 
e a decisão de pronúncia foi publicada em 20 de março 
de 2000.

Registro que o apelante foi submetido a Júri na data 
de 11.12.2000, ocasião em que foi condenado como 
incurso nas disposições do art. 121, §§ 1º e 2º, II, do 
Código Penal, a uma pena concretizada em 13 anos e 04 
meses de reclusão (f. 198/199). A decisão do Conselho 
de Sentença foi alvo de recurso de apelação, aviado pela 
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Malgrado seja impossível precisar que tenha sido 
a responsável pelo veredicto condenatório, sem dúvida 
teve a capacidade de influenciar os demais conselheiros, 
porquanto a manifestação fora externada momentos 
antes da votação dos quesitos.

Além do mais, a hipótese de prejuízo é manifesta, 
diante da condenação do réu.

Importante salientar que a douta defesa usou da 
palavra posteriormente ao fato ocorrido e, em momento 
oportuno, requereu o registro em ata.

O Código de Processo Penal expressamente dispõe 
que ocorrerá nulidade quando ocorrida quebra da inco-
municabilidade dos jurados (CPP, art. 564, III, j), e prevê a 
interposição do recurso de apelação para atacar a decisão 
do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior à 
pronúncia (CPP, art. 593, III, a), de modo a se mostrar 
correto o posicionamento adotado pela defesa técnica.

Diante disso, verificada a ocorrência de quebra da 
incomunicabilidade dos jurados, é nulo o julgamento 
realizado, devendo o acusado ser submetido a novo 
julgamento pelo Tribunal do Júri.

Posto isso, dou provimento ao recurso para, 
anulando o veredicto emanado, determinar que o réu se 
submeta a novo julgamento.

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL e PAULO 
CÉZAR DIAS.

Súmula - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A 
DECISÃO DO JÚRI.

. . .

[...] O Código também não exige certidão dos oficiais de 
justiça sobre a incomunicabilidade, providência prevista na 
legislação anterior e que ainda perdura na praxe judiciária; 
o que interessa, no caso, é a menção feita na ata da sessão, 
por determinação do juiz, a respeito de fatos que possam 
caracterizar violação dessa exigência [...]” (GRINOVER, Ada 
Pellegrini. As nulidades no processo penal. 10. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 318-319).

Por outro lado, não se exige dos jurados a inco-
municabilidade absoluta, a mudez, o silêncio ininter-
rupto, haja vista que a própria lei processual penal 
permite que se manifestem para formular indagações 
(CPP, art. 473, § 2º). O pedido de esclarecimento das 
partes e dos jurados é perfeitamente viável, durante os 
debates, sem que implique quebra da incomunicabili-
dade, nem tampouco antecipação de julgamento (CPP, 
art. 480, caput).

O jurado tem o direito de se informar da melhor 
maneira possível, pois somente isso pode garantir a 
efetiva soberania da instituição. Dessa forma, quando 
alguma das partes narrar fato ou indicar prova que gere 
dúvida no espírito do jurado, é natural pedir esclareci-
mento, a fim de verificar se a narrativa feita corresponde 
ao que está, realmente, constando dos autos. 

Segundo Guilherme de Souza Nucci, na obra 
Tribunal do Júri, Editora RT, São Paulo, 2011, p. 211,

nada impede, ainda, que o jurado deseje obter do juiz 
alguma informação relativa ao julgamento, não implicando 
juízo de valor, nem análise da prova, relativa à questão de 
direito. Imagine-se o jurado, desejando saber se determinado 
artigo ou lei, citado pela parte, realmente existe, buscando 
ler o seu texto. Cabe ao magistrado prestar esclarecimento e, 
sendo o caso, encaminhar ao jurado o Código Penal ou outra 
peça legal pertinente.

Entretanto, no presente caso, conforme bem colocou 
a il. defesa técnica do acusado, a jurada não se limitou a 
pedir esclarecimentos ou informações sobre o processo.

Efetivamente se verifica na ata da sessão do Tribunal 
do Júri realizada, que, durante os debates pelas partes, 
precisamente quando a palavra estava com a acusação, 
a jurada Kellen Adrienne de Oliveira Braga, após perquirir 
ao MM. Juiz-Presidente sobre a pena a ser aplicada ao 
réu em caso de condenação, manifestou-se da seguinte 
forma: “o fato está claro, está claro para todos” e “o 
processo já foi anulado e a pena está caindo” (f. 455).

Ao contrário do que entendeu o MM. Juiz de 
primeiro grau, tenho para mim que tais declarações não 
caracterizam mero pedido de esclarecimento, mas sim 
exteriorização de opinião valorativa da prova.

Indiscutivelmente, ao efetivar essas afirmações 
perante os demais componentes do corpo de sentença, a 
jurada expôs, de forma adiantada, que votaria no sentido 
de acolher a tese de acusação, vulnerando a incomunica-
bilidade dos jurados e a liberdade de convicção e opinião 
do júri popular.

Furto simples - Crime de bagatela - Requisitos - 
Ausência - Princípio da insignificância - 

Inaplicabilidade

Ementa: Apelação criminal. Furto simples. Telefone 
celular de um detento subtraído dentro do estabeleci-
mento prisional por outro preso. Norma penal incrimina-
dora prevista no art. 155, caput, do Código Penal brasi-
leiro. Princípio da insignificância. Não aplicação ao caso 
in concreto. Absolvição. Impossibilidade. Manutenção da 
sentença de 1º grau. Recurso não provido.

- A aplicação do princípio da insignificância deve dar-se 
de forma criteriosa, condicionada à análise das circuns-
tâncias do caso concreto, visto que tal princípio está 
vinculado à consideração de questões de natureza obje-
tiva e subjetiva de cada caso, e não apenas ao valor do 
bem subtraído.

- Figuram como indispensáveis ao reconhecimento do 
crime de bagatela a mínima ofensividade da conduta, a 
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total ausência de periculosidade social da ação, o ínfimo 
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpres-
siva lesão jurídica.

Precedentes STJ.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0090.06.014026-7/001 
- Comarca de Brumadinho - Apelante: Anderson Luiz 
Martins - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. WALTER LUIZ

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Rubens Gabriel Soares, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2011. Walter Luiz 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. WALTER LUIZ - A Promotoria de Justiça que 
atua na 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais 
da Comarca de Brumadinho ofereceu denúncia contra 
Anderson Luiz Martins, tendo-o por incurso no delito tipifi-
cado no art. 155, caput, do Código Penal brasileiro.

Narra a peça acusatória que, no dia 10 de agosto 
de 2006, na parte da manhã, no hall de entrada do esta-
belecimento prisional, onde o acesso é restrito aos poli-
ciais que prestam serviços no local, o apelante - então 
albergado na cadeia pública de Brumadinho - subtraiu 
para si um aparelho celular marca AIKO, modelo 31P, 
avaliado em R$280,00 (duzentos e oitenta reais), de 
propriedade de outro albergado no referido estabeleci-
mento prisional, Daniel Belizário dos Santos.

Consta que o apelante, no dia anterior ao fato, 
presenciou a vítima entregar seu aparelho celular ao 
agente penitenciário de plantão para que ficasse guar-
dado, uma vez que não é permitida a posse de celulares 
no estabelecimento prisional. Ao sair para o trabalho, 
sem que os policiais percebessem, o apelante dirigiu-se 
até a mesa onde ficavam acondicionados os pertences 
dos detentos, apoderando-se do bem. Apurou-se, ainda, 
que, após a subtração, o apelante oferecera o celular a 
outro albergado. Não tendo sido realizada a negociação, 
na Praça da Rodoviária, o apelante alienou o referido 
aparelho a Carlos Roberto Peixoto da Silva, recebendo 
em troca a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais).

A denúncia foi recebida em 8 de março de 2007, 
f. 32.

Devidamente intimado, por via de edital, para 
comparecer perante o Juízo da comarca de origem, 
o apelante não compareceu, nem constituiu advo-
gado, motivo pelo qual, nos termos do art. 366 do 

CPP, o processo e o curso do prazo prescricional foram 
suspensos, f. 55. Cumprido mandado de prisão em 
desfavor do apelante, processou-se regularmente o feito.

Ao final, através da sentença de f. 196/200, o 
MM. Juiz de Direito julgou procedente a denúncia ofer-
tada, condenando o apelante à pena de 1 (um) ano de 
reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ainda de 
10 (dez) dias-multa, no valor unitário do dia-multa em 
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por 
não preencher os requisitos previstos nos arts. 44, II, e 77, 
I, do CP, deixou-se de substituir a pena privativa de liber-
dade por restritiva de direitos ou suspender a execução.

A sentença foi publicada em 23.03.2011, f. 201.
Inconformado, o apelante interpôs recurso próprio, 

f. 204, cujas razões se encontram às f. 206/207.
Requer, em apertada síntese, a absolvição por consi-

derar que, em face do ínfimo valor do bem subtraído, 
nos moldes do princípio da insignificância, a conduta 
foi atípica.

Contrarrazões, f. 209/215, em que se requer seja 
conhecido o recurso, porém, no mérito, seja desprovido.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, 
através do douto Procurador, Dr. Carlos Weber Veado, 
f. 221/222, opinando pelo não provimento do recurso 
de apelação.

É o relatório.
Conheço do recurso, visto que presentes os pres-

supostos de admissibilidade e de processamento, regis-
trando que não há preliminares ou irregularidades que 
possam contaminar a validade deste processo. Aliás, no 
apontado sentido, não houve nenhum questionamento 
dos protagonistas dos autos.

A priori, saliento que a materialidade delitiva 
sobejou comprovada nos autos por meio do auto de 
apreensão, f. 13, termo de restituição, f. 14. Quanto à 
autoria, esta restou comprovada pelas provas testemu-
nhais e circunstanciais, frisando-se que o apelante nem 
ao menos elucidou tese de sua negativa.

Cinge-se a questão à análise da possibilidade de 
aplicação do princípio da insignificância, em face do 
alegado ínfimo valor do bem subtraído. Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos à baila, 
tenho que razão não assiste à defesa pelos motivos que 
passo a expor.

Trata-se de ilícito praticado com extrema ousadia, e 
disso não resta a menor dúvida!

Ora, o caso versa sobre furto de um aparelho 
celular, ao que tudo dos autos restou demonstrado, prati-
cado pelo apelante, que estava cumprindo pena priva-
tiva de liberdade na cadeia pública de Brumadinho, prati-
cado em desfavor de outro preso, que também se encon-
trava albergado no mesmo estabelecimento. Dessarte, a 
conduta criminosa, além de não ser desprezível, é digna 
de ser reprimida com o devido e necessário rigor, pois 
o apelante, ainda que cumprindo pena, nitidamente 
demonstrou esmera afronta às normas do local, não 
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sendo descaracterizada a consumação do delito pela 
devolução da res furtiva ao seu legítimo dono.

Certo é que a admissibilidade do princípio da insig-
nificância tem criado situações conflituosas entre os 
julgadores, especialmente em virtude de sua indetermi-
nação conceitual. Ocorre que, d.m.v, nada impede que, 
após valoração de uma ofensa, seja reconhecido, se for 
o caso, o malsinado princípio, de tão ínfimo o valor do 
bem, não se subsumindo ao tipo penal.

Porém, no tocante à matéria sub judice, recebo 
com reservas a referida tese arguida pela douta defesa 
do apelante e não encontro motivos para acolhê-la neste 
caso, ressaltando meu entendimento de que não pode o 
julgador salientar-se à legislação vigente, aliando-se ao 
pretexto de adaptá-la à realidade social.

Torno de vulto o fato de que a incidência do prin-
cípio não pode estar baseada somente no possível valor 
exíguo do dano, pois não se verifica, por seu turno, o 
desvalor da conduta como é o caso.

Nesta ocasião, saliento os termos da douta 
Procuradoria de Justiça, f. 214:

Assim, temos que, em relação à periculosidade social da 
ação, esta se mostra latente, tratando-se de furto de aparelho 
celular no âmbito do presídio de Brumadinho, uma vez que, 
na medida em que o próprio legislador fez constar como falta 
disciplinar a posse de aparelho telefônico nas dependências 
da prisão (art. 49, VII, da Lei 7.210/84) e, posteriormente, fez 
alçar ao patamar de infração penal condutas que importam 
na facilitação de tais aparelhos em presídios (art. 349-A do 
Código Penal), conclui-se ter querido o legislador reprimir 
o uso de telefones por detentos, justamente o que almejou 
o recorrente.

Guardadas as devidas proporções, nesta toada, cito 
trecho de nota publicada no site do STJ em 1º.08.2011:

Mantida condenação penal contra acusados de furtar 11 
latas de cerveja.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou 
habeas corpus a dois homens denunciados pelo furto de 
11 latas de cerveja, avaliadas em R$33,00. Os ministros 
não aplicaram o princípio da insignificância porque, além 
de terem arrombado a porta do estabelecimento comer-
cial, também teriam praticado diversos outros crimes contra 
o patrimônio.
Denunciados por furto duplamente qualificado, os réus 
pediram no habeas corpus o trancamento da ação penal pela 
aplicação do princípio da insignificância. O Relator, Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que esse princípio deve 
ser aplicado de forma ‘prudente e criteriosa’, sendo indispen-
sáveis a mínima ofensividade da conduta, a total ausência de 
periculosidade social da ação, o ínfimo grau de reprovabili-
dade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica.
No caso julgado, o Relator considerou que a conduta dos 
acusados foi bastante reprovável, pois agiram em conjunto 
e arrombaram a porta do estabelecimento, de forma que o 
prejuízo sofrido pela vítima foi além do valor dos bens furtados.

Nesses termos, repetindo, tenho que o princípio 
da insignificância se mostra inaplicável in casu, ressal-
tando-se que o seu reconhecimento, em outros casos, 

como alhures explicitado, deve dar-se de forma crite-
riosa, condicionada à análise das circunstâncias do caso 
concreto, já que se vincula às questões de natureza obje-
tiva e subjetiva e não apenas ao valor do bem eventual-
mente subtraído. Em outras palavras, devem ser consi-
deradas as circunstâncias em que ocorreu o crime, a 
natureza e valor do bem subtraído e ainda as condições 
pessoais do agente para acurar-se a efetiva lesão ao bem 
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Enfim, além de não ser considerado ínfimo o valor 
do telefone celular subtraído, as condições pessoais do 
apelante e as circunstâncias em que ocorreu o ilícito, 
como primeiramente ressaltado, evidenciam o alto grau 
de desvalor da conduta perpetrada, não existindo melhor 
sorte, senão a manutenção da condenação do recorrente 
nos termos da sentença ora combatida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo, na íntegra, os termos da sentença de 1º grau.

Custas, na forma da lei.

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - Coloco-me de 
acordo com o ilustre Relator, que negou provimento ao 
recurso defensivo.

Contudo, impende ressalvar meu posicionamento 
no que se refere ao princípio da insignificância.

Isso porque, diferentemente do ilustre Relator, 
entendo que tal preceito não foi recepcionado pelo orde-
namento jurídico brasileiro, constituindo inovação que 
se sobrepõe ao texto legal firmado pelo legislador, que, 
após considerar típica a conduta em exame (subtrair para 
si coisa alheia móvel), estabeleceu punições, conside-
rando a ofensividade que a ação, por si só, traz consigo.

Na verdade, o que vigora no nosso ordenamento 
jurídico, pela característica social brasileira, é a força da 
finalidade “repressiva” e “preventiva” da sanção.

E o art. 59 do Código Penal, em sua parte final, nos 
deixa clara essa orientação, ao dispor que a fixação da 
pena “[...] estabelecerá, conforme seja necessário e sufi-
ciente para reprovação e prevenção do crime”.

Percebe-se, portanto, que, no nosso conjunto de 
leis, a finalidade precípua da pena é a reprovação e 
prevenção do crime, ou seja, a reprimenda visa primor-
dialmente demonstrar ao agente infrator da norma 
que não lhe é permitido praticar tal conduta, além de 
afastá-lo, ainda que momentaneamente, de sua liber-
dade para que não cometa outros ilícitos. Detém ainda 
o objetivo de incutir nos cidadãos a ideia de que trans-
gredir a lei (que é o preceito estabelecido socialmente 
como correto e destinado a manter a paz e o convívio 
social) enseja reprimenda e, por tal desiderato, assim não 
se deve agir (prevenção geral).

Cabe lembrar, a toda evidência, que não existe 
somente a segregação (cárcere) como forma de respon-
sabilização; há, pois, penas alternativas que podem e 
devem ser utilizadas para aqueles autores de pequenos 
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demonstrada. Redução da reprimenda. Pena-base fixada 
no mínimo legal. Aumento em razão do reconhecimento 
do instituto da continuidade delitiva. Crime permanente. 
Impossibilidade. Decote. Recurso parcialmente provido.

- “Quem desatende obrigação alimentar, para ser absol-
vido, deverá demonstrar ter justa causa para sua atitude. 
Presume-se possuir condições para sustentar filhos 
menores quem, no auge etário de suas forças, goza de 
saúde e tem habilitação profissional” (TACRIM-SP - AC - 
Rel. Weiss de Andrade - Jutacrim 57/227).

- “O pai necessita pensionar seus alimentários, provendo 
a subsistência de cada um deles, ainda que se tenha cons-
tatado o encargo supletivo da mãe. O não pagamento da 
pensão alimentícia tipifica a conduta delituosa do alimen-
tante quando não comprovado por ele, satisfatoriamente, o 
estado de necessidade alegado, devendo, pois, responder 
penalmente por seu comportamento” (TACRIM-SP - AC - 
Rel. Junqueira Sangirardi - RT 724/666).

- O delito de abandono material é omissivo e permanente. 
Assim, cuida-se de única conduta delitiva, cujos efeitos 
se protraem, ou seja, prolongam-se, perpetuam-se no 
tempo. Dessa forma, necessário o decote da majoração 
pelo reconhecimento da figura da continuidade delitiva.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0408.07.015664-6/001 
- Comarca de Matias Barbosa - Apelante: Moacyr 
Fernandes de Lima - Apelado: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Relator: DES. DELMIVAL DE 
ALMEIDA CAMPOS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Delmival de Almeida 
Campos, na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM PROVER 
O RECURSO EM PARTE.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2011. - Delmival 
de Almeida Campos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS - Moacyr 
Fernandes de Lima, devidamente qualificado, foi denun-
ciado como incurso nas sanções do art. 244, caput, 
na forma do art. 71, ambos do Código Penal, porque, 
segundo a peça acusatória, deixou de prover, sem justa 
causa, a subsistência de filhos menores e ex-cônjuge, 
faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicial-
mente acordada (f. 02/03).

Em complementação a este, adoto o relatório da 
r. sentença de f. 138/141, acrescentando que o pedido 
foi julgado procedente e o réu condenado às penas de 1 

Abandono material - Pensão alimentícia - Não 
pagamento - Justa causa - Ausência de prova 
- Tipicidade - Art. 244 do Código Penal - Crime 

permanente - Continuidade delitiva - Inexistência

Ementa: Abandono material. Absolvição. Atipicidade 
da conduta. Não caracterização. Justa causa não 

delitos, havendo, assim, a devida responsabilização na 
medida razoável e suficiente, conforme reza o art. 59 do 
Código Penal.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça 
se manifesta:

Roubo. Irresignação defensiva. Delação premiada. Não 
preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 da Lei 
nº 9.807/99. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 
Desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade. 
Tentativa. Apossamento da res. Posse mansa e pacífica. Não 
reconhecimento. Isenção das custas. Possibilidade. Recursos 
da defesa conhecidos e parcialmente providos. Irresignação 
ministerial. Reconhecimento da majorante do emprego de 
arma. Necessidade. Recurso ministerial conhecido e provido 
[...]. - Não cabe ao Poder Judiciário a aplicação do prin-
cípio da insignificância, porquanto constitui função do Poder 
Legislativo selecionar os critérios da tutela penal dos bens jurí-
dicos [...] (Apelação Criminal 1.0105.08.249541-4/001 - 
Relator: Des. Pedro Vergara - p. em 13.01.2010).

Habeas corpus. Prisão em flagrante. Furto qualificado. Falta 
de justa causa. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 
Saúde frágil. Fato que não enseja a automática soltura do 
paciente. Excesso de prazo. Prisão ilegal. Inocorrência. 
Contagem global. Ordem denegada. - O princípio da insig-
nificância não foi recepcionado pelo Estatuto Penal pátrio e, 
portanto, não deve ser aplicado para estimular a impunidade 
[...] (Habeas Corpus 1.0000.09.497074-6/000 - Relator: 
Des. Júlio Cezar Guttierrez. - p. em 10.07.2009).

É evidente tratar-se de um princípio cuja aplicação 
está estritamente vinculada à política criminal do Estado, 
sendo iminente o risco de o aplicador da lei penal ferir 
o instituto da reserva legal estabelecido, inclusive pela 
Constituição Federal em seu art. 5°, inciso XXXIX.

Ademais, o critério para a aplicação do princípio da 
insignificância é muito subjetivo, o que fragiliza a força 
normativa do texto legal e desencadeia uma desconside-
ração da norma incriminadora. Por esses fundamentos, 
tal tese não deve ser acatada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso 
defensivo nos termos do voto condutor, ressalvando, 
contudo, meu posicionamento no tocante ao princípio 
da insignificância.

DES. FURTADO DE MENDONÇA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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lícito, todavia, simplesmente inadimpli-lo, optando por 
deixar, principalmente a sua prole, à míngua.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine a 
questão, não há comprovação mínima de qualquer justi-
ficativa que chancele a sua conduta.

Nas palavras do il. Sentenciante:

A conduta do réu em se comprometer a pagar os alimentos 
e deixar de fazê-lo voluntariamente configura o dolo, pois 
mesmo nos processos de execução de alimentos nem sequer 
justificou a não quitação de referidas verbas aos filhos e à 
ex-mulher.
Sempre se manteve distante da lei, quer na execução dos 
alimentos, quer na presente ação criminal.
O seu feitio é de, justamente, quedar-se silente nos processos 
judiciais que lhe são movidos.
Houvesse a dificuldade financeiro-econômica, teria compare-
cido em juízo e justificado.
Não se tem a menor dúvida de que o acusado, sem justa 
causa, deixa de prover a subsistência do cônjuge e de seus 
filhos menores, faltando ao pagamento da pensão alimentícia 
judicialmente acordada.
O fato é típico e há a omissão do cumprimento da obrigação 
de assistência material à família.
O depoimento de sua ex-mulher confirma ser o acusado 
portador de recursos para prover a subsistência dos filhos e 
da ex-esposa, tanto que vive com outra mulher, e, se inadim-
pliu na obrigação da prestação alimentícia, o fez voluntaria-
mente (sentença atacada - f. 139/140).

A respeito do tema, é de se conferir o entendi-
mento jurisprudencial:

Se o agente acusado de abandono material não prova que 
deixou de prover a subsistência de sua família por motivo justi-
ficado e que inexistiu dolo na recusa, impõe-se sua conde-
nação pelo crime previsto no art. 244 do CP (TJRS - Ap. - j. 
em 03.09.1998 - Rel. Sylvio Baptista - RT 760/701).

Quem desatende obrigação alimentar, para ser absol-
vido, deverá demonstrar ter justa causa para sua atitude. 
Presume-se possuir condições para sustentar filhos menores 
quem, no auge etário de suas forças, goza de saúde e tem 
habilitação profissional (TACRIM-SP - AC - Rel. Weiss de 
Andrade - Jutacrim 57/227).

Incide, em tese, nas penas do art. 244 do CP quem não paga 
pensão alimentícia judicialmente fixada em favor dos filhos 
até a maioridade destes (STF - RHC - Rel. Cordeiro Guerra - 
RT 506/449, 493/364).

O pai necessita pensionar seus alimentários, provendo a 
subsistência de cada um deles, ainda que se tenha cons-
tatado o encargo supletivo da mãe. O não pagamento da 
pensão alimentícia tipifica a conduta delituosa do alimen-
tante quando não comprovado por ele, satisfatoriamente, o 
estado de necessidade alegado, devendo, pois, responder 
penalmente por seu comportamento (TACRIM-SP - AC - Rel. 
Junqueira Sangirardi - RT 724/666).

Incorre nas sanções do art. 244 do Código Penal o agente 
que, imotivadamente e mesmo após muitas providências 
adotadas por magistrado na jurisdição civil, deixa de pagar 
vários meses de pensão alimentícia, acordada em Juízo, em 
favor de seu filho menor, sendo certo que ainda que venha 
a satisfazer parte das obrigações em atraso, o delito não 

(um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, 
e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.

A pena corporal foi substituída por duas restritivas 
de direitos, consistente em prestação pecuniária e pres-
tação de serviços à comunidade (f. 141).

Inconformada, a defesa apelou à f. 144, apresen-
tando razões às f. 169/174, requerendo a sua absolvição 
“ante a patente atipicidade da conduta narrada nas peças 
acusatórias”. Alternativamente, pugnou “que seja deco-
tada da condenação o excedente ao mínimo legal, seja 
porque o art. 244 do CP descreve um crime permanente, 
seja porque o art. 59 não permite no presente caso a apli-
cação de pena superior ao mínimo legal” (f. 174).

Intimação regular (f. 157 e 159).
Contrarrazões às f. 177/180.
Parecer ministerial às f. 189/196-TJ, pelo conheci-

mento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

admissibilidade e processamento.
Ao exame dos autos, verifico não haver nulidades 

que devam ser declaradas de ofício ou preliminares 
a serem enfrentadas, razão pela qual passo à análise 
do mérito.

A materialidade do crime está consubstanciada na 
documentação juntada às f. 06/82.

Quanto à autoria, é certo que o réu, devidamente 
intimado, permaneceu revel. Tem-se, no entanto, a oitiva 
de sua ex-mulher e mãe dos infantes, Sueli Pereira Bahia, 
in verbis:

Que não sabe o paradeiro do réu; que o réu ficou devendo 
alimentos no período de janeiro de 1998 a abril de 2004; 
que o réu tem a profissão de armador; que não tem a CTPS 
assinada justamente para não pagar os alimentos; que sabe 
que o réu vive com uma mulher e não tem filhos com a 
mesma; que ele não tem veículos (termo de f. 127).

A arguição defensiva, no sentido de existência 
de justa causa para o descumprimento da obrigação 
em razão da dificuldade financeira do réu, encontra-se 
desprovida de qualquer sustentáculo, não tendo sido devi-
damente provada em juízo, até porque, como já salien-
tado, ele optou por permanecer revel. A demonstração de 
justa causa é ônus do acusado.

Ainda que assim não fosse, é sabido que eventual 
dificuldade financeira decorrente, inclusive, de desem-
prego, não exime o pai da obrigação de alimentar os 
filhos menores e, no caso concreto, a ex-mulher.

Mister salientar, ainda, que a pensão devida é 
decorrente de valores arbitrados em juízo, onde, com 
certeza, levou-se em consideração a capacidade contri-
butiva do recorrente. Se ele não possui meios de quitar a 
obrigação assumida, deve recorrer à Justiça, postulando, 
em ação própria, a minoração do encargo. Não lhe é 
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O crime de abandono material, consistente no não paga-
mento de prestações alimentícias, é um só, cuja consumação 
se protrai no tempo; não há falar, por isso, em crime conti-
nuado (TACrSP, Ap. 1.325.269-1, Bol. IBCCRr 124/688).

O delito do art. 244 do CP é omissivo e permanente. A ação 
praticada pelo agente é uma só: deixar de prover a subsis-
tência da família. Não comporta, pois, concurso formal, por 
terem sido atingidos como vítimas esposa e filhos do acusado 
(TACRIM-SP - AC - Rel. Ayres Gama - JC 46/423).

Pelo exposto, concretizo a pena corporal em 1 
(um) ano de detenção, em regime aberto. Na conformi-
dade do que dispõe o § 2º, primeira parte, do art. 44 do 
Código Penal, a substituição deve ser efetivada por uma 
restritiva de direitos. Assim, decoto a imposição de pres-
tação de serviços à comunidade, mantendo a prestação 
pecuniá ria, tal como fixada na sentença.

Com relação à pena de multa, observo que o tipo 
a delimita entre “uma a dez vezes o maior salário mínimo 
vigente no País”. Como não houve recurso ministerial, 
mantenho a condenação do réu ao pagamento de 10 
(dez) dias-multa, no mínimo legal, por, obviamente, lhe 
ser mais favorável, vedada a reformatio in pejus.

Ao ensejo de tais considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso para decotar o reconhecimento da 
continuidade delitiva e, de consequência, substituir a pena 
corporal por apenas uma restritiva de direitos, mantendo 
a pena de multa, tal como fixada, ante a ausência de 
recurso ministerial.

Custas, ex lege.
É o meu voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDUARDO BRUM e JÚLIO 
CEZAR GUTTIERREZ.

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .

deixará de ocorrer, pois o pagamento posterior não desca-
racteriza o crime já consumado (TACRIM-SP - AC - Rel. Fábio 
Gouvêa - RJD 22/40).

Avençada a pensão, em desquite amigável, apesar de provi-
sória, ela se torna desde logo cobrável e de satisfação obri-
gatória para o alimentante, sendo desnecessário aguardar-se 
o pronunciamento da Justiça de segundo grau para que se 
torne devida. O crime em causa se consuma imediatamente, 
tão logo permaneça o alimentante na inércia contrária aos 
interesses do necessitado, não tendo o pagamento poste-
rior o condão de tornar nenhuma a criminalidade surgida 
com a omissão no cumprimento do dever assumido expressa 
e espontaneamente (TACRIM-SP - AC - Rel. Onei Raphael - 
Jutacrim 14/109).

O delito do art. 244 do CP, em sua modalidade consistente na 
falta de pagamento, sem justa causa, de pensão alimentícia 
judicialmente acordada, fixada ou majorada, consuma-se no 
momento em que o agente deixa de efetuar o pagamento na 
data estipulada (TACRIM-SP - HC - Rel. Cunha Camargo - 
Jutacrim 20/69, 79/225, 69/474 e RT 436/371).

Em tema de abandono material, inaceitável é a arguição de 
dificuldades econômicas como motivo justificador de não 
prestação de recursos por acusado que, além de estar empre-
gado, passa a viver com outra mulher (TACRIM-SP - AC - Rel. 
Gentil Leite - Jutacrim 50/261).

Eventual desemprego não exime o réu do delito de abandono 
material, provado que deixou a família para se unir à amásia. 
Nem o exime a escolha de profissão de rendimentos incertos 
ou o fato de ser mantido pela amásia (TACRIM-SP - AC - Rel. 
Carlos A. Ortiz - Jutacrim 13/233).

Portanto, resulta iniludível que, com tal atitude, o 
apelante transgrediu o tipo delineado no art. 244 do 
Código Penal, a determinar a sua responsabilização. 
Ora, o depoimento de sua ex-mulher evidencia a intenção 
consciente do apelante de esquivar-se do cumprimento 
de sua obrigação, pois não só deixou de pagar, por vários 
anos, as pensões alimentícias acordadas, como também 
se furtou a responder às medidas judiciais cíveis mane-
jadas. Dessarte, patente é o seu dolo na prática do delito 
capitulado no referido dispositivo.

A propósito, é a lição de Celso Delmanto, verbatim:

O dolo, que se expressa pela vontade livre e consciente 
de deixar de prover à subsistência, faltar ao pagamento de 
pensão ou deixar de socorrer. Na corrente tradicional, é o 
‘dolo genérico’. Não há forma culposa do delito (Código 
Penal comentado. 3. ed., Editora Renovar, p. 389-390).

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena, 
importa ressaltar que a pena-base foi fixada no mínimo 
legal. No entanto, necessário destacar que o delito de 
abandono material é omissivo e permanente. Assim, 
cuida-se de uma única conduta delitiva, cujos efeitos 
se protraem, ou seja, se prolongam, se perpetuam no 
tempo. Dessa forma, necessário o decote da majoração 
pelo reconhecimento da figura da continuidade delitiva.

Nesse sentido, uma vez mais, a jurisprudência:

Tribunal do Júri - Leitura da sentença de 
pronúncia em plenário - Influência na convicção 

dos jurados - Violação do art. 478, I, do Código de 
Processo Penal - Nulidade do julgamento

Ementa: Apelação criminal. Homicídio qualificado. 
Leitura da pronúncia pelo Ministério Público. Influência 
nos jurados. Infringência ao art. 478, I, do CPP. Nulidade 
do julgamento. Recurso defensivo provido para anular a 
decisão, prejudicando o recurso ministerial. 

- A leitura em plenário e a utilização dos fundamentos da 
pronúncia, como argumento de autoridade, viciam o juízo 
dos jurados, sendo a vedação expressa em relação a isso 
(inciso I do art. 478 do Código de Processo Penal). 
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0702.01.019975-1/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelantes: 1º) Carlos Roberto 
Fiaia, 2º) Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Apelados: Carlos Roberto Fiaia, Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Relator: DES. EDUARDO 
MACHADO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Pedro Vergara, na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigrá-
ficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO 
AO PRIMEIRO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O 
SEGUNDO. 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2011. - Eduardo 
Machado - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. EDUARDO MACHADO - Trata-se de apela-
ções criminais interpostas contra a r. sentença de 
f. 201-203, que condenou o acusado Carlos Roberto 
Fiaia nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, à pena 
de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 

Nas razões recursais de f. 220-227, pleiteia a 
defesa, em síntese, a nulidade do julgamento feito pelo 
Tribunal do Júri, em virtude de o Promotor de Justiça ter 
feito menção à decisão de pronúncia, durante o debate 
oral, em desobediência ao disposto no art. 478, inciso I , 
do Código de Processo Penal. 

Nas razões recursais de f. 277-279, pugna a 
acusação pela majoração da pena aplicada ao acusado 
em razão de sua reincidência. 

Contrarrazões recursais, às f. 282-284 e 293-297. 
Manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, às 

f. 300-303, pelo conhecimento de ambos os recursos, 
provimento do defensivo e desprovimento do ministerial. 

É o relatório. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processamento, conheço dos recursos. 
Narra a denúncia de f. 02-03 que, no dia 3 de 

março de 2001, por volta do meio-dia, no interior da 
“Mercearia Fiaia”, localizada na Rua Bateia, nº 36, Bairro 
Morumbi, na cidade e Comarca de Uberlândia, o denun-
ciado Carlos Roberto Fiaia, inconformado ao ser cobrado 
de uma cartela de cola, tipo “Super Bonder”, no valor de 
R$ 7,00 (sete reais) - valor tão insignificante - armou-se 
de uma cartucheira, cano duplo, cal. 12, desferiu um 
tiro no pescoço da vítima Marcelo Pessoa, causando-lhe 
a morte por “Hemorragia aguda, consecutiva da ferida 
pérfuro-contusa”, conforme laudo de necropsia. 

Após regular instrução, conforme relatado, restou 
o acusado Carlos Roberto Fiaia condenado pelo Tribunal 
de Júri nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, moti-
vando os presentes recursos. 

Recurso defensivo. 
Como visto alhures, pleiteia a defesa a nulidade do 

julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em virtude de 
o Promotor de Justiça oficiante, durante os debates, ter 
feito menção à decisão de pronúncia, de forma a influen-
ciar a formação do convencimento dos jurados. 

Analisando a ata da sessão de julgamento acostada 
às f. 204-207, verifica-se que realmente houve menção 
pelo Órgão Acusador à decisão de pronúncia, feita de 
forma contundente e prejudicial ao acusado. Se não, 
vejamos o conteúdo: 

[...] Para dar início à fase dos debates, o MM. Juiz-Presidente, 
informando o tempo legal, passou a palavra ao Dr. Promotor 
de Justiça acima nomeado, que procedeu à leitura da 
acusação, com começo às 15h35min e término às 16h45min, 
sustentou a acusação admitida na pronúncia pleiteando a 
condenação do réu em todos os seus termos. [...]

 Logo após, a defesa, manifestando o seu inconfor-
mismo com a leitura da pronúncia, alegou nulidade do 
julgamento, tendo o d. Promotor assim se manifestado: 

O que é público e notório tem que ser exibido aos senhores 
jurados para que eles possam decidir de acordo com as 
provas dos autos. No início do julgamento foi distribuída a 
sentença de pronúncia aos senhores jurados para que fosse 
feita a leitura do referido documento, sendo que a documen-
tação mencionada foi taxativa ao afirmar que, segundo as 
provas dos autos, o réu não agiu em legítima defesa e, via de 
consequência, a Promotoria de Justiça, sempre trabalhando 
com a verdade cristalina dos fatos, apenas relembrou as suas 
referências aos senhores jurados.

 Dessarte, diante dos trechos acima explicitados, 
vislumbro que, realmente, as mencionadas considerações 
se mostraram hábeis a influenciar os jurados em prejuízo 
da defesa do acusado, tendo em vista que houve expresso 
juízo de valor acerca do crime. 

Assim sendo, verifica-se que o d. Promotor agiu 
em clara desobediência ao disposto no art. 478, inciso 
I, do Código de Processo Penal, que proibiu referência, 
em plenário, à decisão de pronúncia ou qualquer outra 
posterior que julgar admissível a acusação ou à determi-
nação do uso de algemas como argumento de autori-
dade que beneficie ou prejudique o denunciado. 

Diante disso, averiguando que o Conselho de 
Sentença pode ter sido influenciado de alguma forma 
pela leitura da mencionada pronúncia, torna-se neces-
sária e imprescindível a declaração de nulidade do julga-
mento do Tribunal do Júri. 

Por seu turno, declarada a nulidade da decisão 
objurgada, fica prejudicado o exame do recurso 
ministerial. 

Feitas essas considerações, na esteira do parecer da 
d. PGJ, dou provimento ao recurso defensivo, para anular 
o julgamento, determinando que outro seja realizado 
com a observância das formalidades legais, ficando, por 
conseguinte, prejudicada a análise do recurso ministerial. 
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§ 1º, do CP, com a devida fundamentação, deve ela ser 
confirmada. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0702.01.020125-0/002 
- Comarca de Uberlândia - Apelantes: 1º) Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, 2º) Nardeli José de 
Carvalho - Apelados: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, Nardeli José de Carvalho - Relator: DES. 
JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador José Antonino Baía 
Borges, incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM REJEITAR AS PRELIMINARES 
E NEGAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2011. - José 
Antonino Baía Borges - Relator. 

Notas taquigráficas 

Proferiu sustentação oral, pelo 2º apelante, o Dr. 
Nílvio de Oliveira Batista. 

DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES - A r. 
sentença de f. 257/259, proferida em conformidade com 
a decisão do Conselho de Sentença, condenou Nardeli 
José de Carvalho como incurso nas sanções do art. 121, 
§ 1º, do Código Penal, a uma pena de 5 (cinco) anos de 
reclusão em regime semiaberto. 

O Ministério Público interpôs recurso de apelação 
pedindo a anulação do julgamento, ao fundamento de 
que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos 
autos. Alternativamente, requer o aumento da pena fixada 
(f. 276/283). 

A defesa interpôs recurso alegando, preliminar-
mente, a nulidade na redação do primeiro quesito. Pede 
ainda a anulação do julgamento ao fundamento de que 
a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. 
Por fim, requer a redução da pena (f. 285/291). 

Contrarrazões às f. 292/294 e 294-v./296. 
A d. Procuradoria alegou a nulidade do processo 

por não observância do art. 475 e parágrafo único do 
CPP (f. 305/316). 

Sabe-se que, nos termos do art. 593, o prazo para 
interpor recurso de apelação é de 5 (cinco) dias. 

A sentença foi publicada em 9.11.2010 (f. 259). 
O Ministério Público interpôs o recurso em 11.11.2010 
(f. 264) e a defesa em 12.11.2010 (f. 265). Assim, ambos 
os recursos são tempestivos. 

Conheço dos recursos. 
Preliminarmente. 
A d. Procuradoria, à f.301, requereu a degravação 

dos depoimentos e interrogatórios. 

Tribunal do Júri - CD constante dos autos - 
Depoimento e interrogatório - Transcrição e 

degravação - Dispensabilidade - Quesitos -  Tese 
desclassificatória - Redação normal do primeiro 

quesito - Apresentação após o segundo  -  
Apreciação pelo Conselho de Sentença - Tese de 

defesa - Opção dos jurados por um dos elementos 
de provas existentes  - Nulidades - 

Não ocorrência - Decisão contrária à 
prova dos autos - Inexistência - Cassação 

- Inadmissibilidade - Homicídio privilegiado - 
Fixação da pena - Critérios legais - Observância -

 Confirmação da sentença

Ementa: Tribunal do Júri. Nulidades. Ausência de trans-
crição dos depoimentos e interrogatório colhidos em 
plenário. Imprescindibilidade. Rejeitada. Redação anormal 
do primeiro quesito. Não ocorrência. Rejeitada. Homicídio 
privilegiado. Decisão manifestamente contrária à prova 
dos autos. Não ocorrência. Cassação. Inadmissibilidade. 
Pena. Observância dos critérios legais. Confirmação. 
Recursos desprovidos.

- A ausência de degravação e transcrição dos depoi-
mentos e interrogatório colhidos em plenário não enseja 
nulidade, sendo essa medida realizada somente se for 
absolutamente indispensável, o que não é o caso quando 
o CD com os registros consta dos autos, permitindo a 
oitiva a qualquer momento.

- Não há que se falar em nulidade se a tese desclassifica-
tória da defesa foi apresentada ao Conselho de Sentença 
após o segundo quesito, e devidamente apreciada.

- Não se pode considerar manifestamente contrária à 
prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe 
uma das teses apresentadas com base em elementos 
constantes dos autos.

- Se foram observados os critérios legais na fixação 
da pena ao réu que incorreu nas sanções do art. 121, 

É como voto. 
Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JÚLIO CÉSAR LORENS e PEDRO 
VERGARA. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO 
RECURSO E JULGARAM PREJUDICADO O SEGUNDO.

. . .
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Apesar de o MM. Juiz ter indeferido o pedido da 
defesa, a tese foi perfeitamente englobada no primeiro 
quesito, conforme o termo de votação dos quesitos: 

1º quesito: No dia 18 de março de 2001, por volta das 
19h00min, no km 72 da BR-050, próximo ao Posto da 
Matinha, nesta cidade de Uberlândia, a pessoa de Nicomedes 
Boaventura foi agredida fisicamente, sofrendo lesões corpo-
rais descritas no laudo de necropsia de f. 34, e as lesões 
corporais decorrentes da agressão foram a causa de sua 
morte? 
‘O Juiz Presidente esclareceu aos Jurados, até que não 
restasse qualquer dúvida, que é motivo da negativa da mate-
rialidade do homicídio e acolhimento da tese da defesa de 
que teriam sido as lesões corporais resultantes do acidente 
de trânsito, ou outra causa, o motivo da morte da vítima, e 
não lesões resultantes da agressão do acusado, pois a causa 
da morte está compreendida na materialidade do homicídio’ 
(f.253/254). 

O art. 483, § 4º, do CPP prevê que,

sustentada a desclassificação da infração para outra de 
competência do juiz singular, será formulado quesito a 
respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º 
(terceiro) quesito, conforme o caso. 

E essa tese desclassificatória foi apresentada ao 
Conselho de Sentença após o segundo quesito, conforme 
termo de votação de f. 253/254. 

Assim, os jurados foram questionados acerca da 
tese desclassificatória, não havendo que se falar em 
nulidade. 

Do exposto, rejeito a preliminar. 

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - Sr. Presidente. 
Na qualidade de Revisora, essa preliminar me causou 
maior reflexão, uma vez que os fundamentos trazidos pelo 
apelante me pareceram, de início, pertinentes. 

Entretanto, ao verificar os autos e, como destacado 
no voto de V. Ex.ª, apesar de o Juiz ter indeferido o pedido 
da defesa, reclamando sobre essa quesitação, a tese foi 
perfeitamente englobada no quesito, e V. Ex.ª transcreveu 
justamente o que espancou a dúvida: 

No dia 18 de março de 2001, por volta das 19 horas, no km 
72 da BR-050, próximo ao Posto da Matinha, nesta cidade de 
Uberlândia, a pessoa de Nicomedes Boaventura foi agredida 
fisicamente, sofrendo lesões corporais [...] E as lesões corpo-
rais decorrentes da agressão foram a causa de sua morte? 
‘O Juiz-Presidente esclareceu aos Jurados, até que não 
restasse qualquer dúvida, que é motivo da negativa da mate-
rialidade do homicídio e acolhimento da tese da defesa de 
que teriam sido as lesões corporais resultantes do acidente de 
trânsito, ou outra causa, o motivo da morte da vítima, e não 
lesões resultantes do acusado, pois a causa da morte está 
compreendida na materialidade do homicídio’. 

Então, diante desse registro, constante da ata de 
julgamento, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, 
como bem fez Vossa Excelência. 

Deixei de atender ao pedido por entender não ser 
esta medida necessária (f. 303). 

Em seu parecer de f. 305/316, o d. procurador 
arguiu nulidade por não observância do art. 475 e pará-
grafo único do CPP. 

É certo que o parágrafo único do art. 475 do CPP 
prevê que “a transcrição do registro, após feita a degra-
vação, constará dos autos”. No entanto, essa medida 
somente será realizada se for imprescindível. 

O CD com os depoimentos consta dos autos, permi-
tindo a oitiva a qualquer momento. 

Destaco que, acerca da formalidade em questão, 
comenta Guilherme de Souza Nucci: 

Transcrição do registro: essa medida somente será realizada 
se for absolutamente indispensável. Não é compatível com 
a celeridade e a fidelidade, exigidas pela própria lei, que se 
faça a degravação de uma fita de muitas horas, transcre-
vendo-se os depoimentos como se tivessem sido tomados por 
mero ditado. O sistema da estenotipia, colhido em códigos, 
deve ser transcrito para que se torne intelegível. Porém, as 
fitas magnéticas admitem a simples oitiva, de modo que pres-
cindem de transcrição (in Código de Processo Penal comen-
tado. 9. ed., Ed. RT, p. 810). 

De mais a mais, não logrou êxito a d. Procuradoria 
em demonstrar eventual prejuízo sofrido, pelo que deve 
ser trazido a lume o dispositivo do art. 563 do CPP, no 
sentido de que “Nenhum ato será declarado nulo, se da 
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para 
a defesa”. 

Dessa forma, rejeito a preliminar. 

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - Quanto a essa 
preliminar, também rejeito. 

DES. RENATO MARTINS JACOB - De acordo. 

DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES - A defesa 
arguiu outra preliminar, alegando nulidade na redação 
do primeiro quesito. 

Diz que houve redação anormal do quesito ao 
englobar em um único questionamento todos os feri-
mentos sofridos pela vítima. 

Inicialmente, ressalto que, como sabido, as nuli-
dades do julgamento em plenário devem ser arguidas 
logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, inciso VIII), 
sendo que, no caso específico dos quesitos, eventual irre-
gularidade ou nulidade deve ser objeto de reclamação 
depois de sua leitura pelo juiz (CPP, arts. 485 e 491). 

É certo que foi registrado em ata o requerimento da 
defesa para que o 1º quesito fosse desmembrado, “sendo 
um referente às lesões que entende ser a causa da morte 
da vítima e outro referente às lesões que entende não ter 
sido a causa da morte da vítima” (f. 262). 

No entanto, sem razão a defesa. 
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e sangrou. Diz que as crianças se assustaram e come-
çaram a chorar e gritar, deixando-o transtornado a ponto 
de agredir a vítima. 

Esse relato é parcialmente confirmado por Fabrício 
Rosário Fernandes, única testemunha presencial ouvida 
em plenário. 

Ele confirmou que havia duas crianças no carro do 
réu e que elas estavam chorando. Disse também que o 
réu lhe relatou, no calor dos fatos, que a vítima estava 
fazendo “zigue-zague” na rodovia e jogou o carro em 
cima de seu veículo. 

Assim, a decisão do Júri não é absurda nem 
contrária ao conjunto probatório. Encontra o veredicto 
dos jurados suporte nas versões existentes nos autos 
para os fatos, lastreadas nas declarações da testemunha 
presencial inquirida e do réu. 

Por fim, o Ministério Público pede o aumento da 
pena, enquanto a defesa pede sua redução. 

Ambas as partes sem razão. 
O MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, ao fixar 

a pena, observou estritamente o que determina o art. 59 
do CP. 

E, ao aplicar a redução prevista no § 1º do art. 121 
do CP, o fez em seu grau mínimo. 

Uma vez que, reconhecido o privilégio pelo Conselho 
de Sentença, é certo que o Juiz- Presidente do Tribunal 
do Júri tem de aplicá-lo. Todavia, no que diz respeito à 
quantificação dessa redução, o referido Magistrado tem 
discricionariedade para determiná-lo, devendo consi-
derar, para tanto, alguns critérios, como, por exemplo, a 
relevância do motivo do crime, o quanto a vítima possa 
ter contribuído para o cometimento do delito, as circuns-
tâncias judiciais do art. 59 do CP e até o resultado da 
votação da própria causa. 

A propósito, sobre o tema anota Guilherme de 
Souza Nucci: 

 [...] sendo o homicídio um delito julgado pelo Tribunal do 
Júri (art. 5º, XXXVIII, d, CF), é natural supor que o reconhe-
cimento de privilégio, que integra o tipo do homicídio, tenha 
sido acolhido pelos jurados, dentro da sua soberania (art. 5º, 
XXXVIII, c, CF), de modo que é obrigação do juiz aplicar a 
redução. O que fica a critério do magistrado é o montante 
a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre 
convencimento. Conforme a relevância do motivo - maior 
ou menor - ou de acordo com a espécie da emoção (amor 
exagerado ou desejo de vingança), bem como o tipo de injus-
tiça da provocação da vítima (completamente fútil ou moti-
vada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar 
a diminuição (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal 
comentado. 6. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Ed. RT, 
2006, p. 530). 

Nesse sentido: 

Ementa: Homicídio privilegiado. Reprimenda. Dosimetria. 
Diminuição decorrente do reconhecimento da ‘violenta 
emoção’. Quantidade da redução. Aferição a critério do 
MM. Juiz-Presidente. Circunstâncias do caso concreto. 
Aplicação do redutor mínimo. Entendimento acertado. Pena 
bem dosada. Recurso não provido. (Apelação Criminal 

DES. RENATO MARTINS JACOB - Também rejeito, 
data venia. 

DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES - Mérito. 
Tanto o Ministério Público quanto a defesa alegam 

que a decisão é manifestamente contrária à prova dos 
autos. 

Consta da denúncia que, em 18 de março de 2001, 
por volta das 19 horas, no km 72,2, BR-050, próximo ao 
Posto Matinha, o réu, agindo com animus necandi, após 
a vítima ter batido na traseira de seu carro, agrediu-a, 
causando-lhe a morte. 

O Conselho de Sentença reconheceu a materiali-
dade e autoria do delito, porém entendeu que o réu agiu 
“sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à 
injusta provocação da vítima”. 

Como sabido, as decisões do Tribunal do Júri não 
podem ser alteradas, quanto ao mérito, pela instância ad 
quem, uma vez que os juízes da instância superior não 
podem substituir os jurados na apreciação do mérito da 
causa já julgada pelo Tribunal Popular, tendo em vista 
o princípio da soberania dos veredictos, expressamente 
previsto no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição 
Federal. 

Contudo, tais decisões podem ser anuladas, para 
que o mesmo Tribunal do Júri proceda a novo julgamento, 
mantendo ou revendo sua decisão anterior, quando “for 
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova 
dos autos” (alínea d do inciso III do art. 593 do CPP). 

Nesse sentido é a Súmula nº 28 do Grupo de 
Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça: 

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário 
à prova dos autos só é possível quando a decisão for escan-
dalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto proba-
tório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. 

Isso se dá somente quando a decisão proferida pelo 
Conselho de Sentença não encontra apoio algum nos 
elementos de prova. 

Não é o caso dos autos, em que a decisão acolheu 
uma das teses apresentadas pela defesa, com apoio em 
elementos de prova, ainda que a opção escolhida não 
seja aquela que pareça a melhor ou a mais justa. 

Sobre o homicídio privilegiado, assim dispõe o 
Código Penal: 

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de rele-
vante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta 
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou 
juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

O réu, quando da sessão do Tribunal do Júri, não 
negou que tenha agredido a vítima, afirmando que essa 
estava dirigindo de maneira perigosa e chegou a jogar o 
carro na direção do veículo por ele dirigido. 

Afirma ainda que, com a batida, o banco traseiro 
do carro se soltou e sua filha bateu o rosto no painel 
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nº 1.0529.03.002933-2/001 -TJMG - Relator Exmo. Sr. 
Des. Herculano Rodrigues). Ainda: Apelação Criminal 
nº 1.0000.00.347452-5/000 - TJMG - Relator Exmo. Sr. 
Des. Sérgio Braga. 

No caso em exame, verifica-se que o apelante agiu 
impelido por motivo reles, insignificante. A sua conduta 
foi despropositada, não podendo de forma alguma se 
ter como aceitável o fato de o réu ter matado a vítima 
simplesmente por causa de um acidente de trânsito. 

Além disso, os jurados não proferiram decisão 
unânime quanto ao quesito referente ao privilégio, tendo 
sido ele reconhecido por maioria de votos, conforme 
f. 253/254. 

Portanto, diante da análise de todas essas peculiari-
dades do caso em tela, não vejo como aplicar a redução 
da causa especial de diminuição de pena do § 1º do 
art. 121 do CP em seu grau máximo, devendo ser mantida 
a r. decisão. 

Do exposto, mantenho a condenação e sentença 
condenatória da forma como já prolatada pelo Juiz a 
quo e rejeitadas as preliminares, nego provimento aos 
recursos. 

Custas, na forma da lei. 

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - Sr. Presidente. 
Também acompanho Vossa Excelência. Nego provimento 
a ambos os recursos. 

DES. RENATO MARTINS JACOB - Sr. Presidente. 
Registro que ouvi, com atenção, a sustentação oral profe-
rida pelo Dr. Nílvio de Oliveira Batista, emérito Professor 
da Universidade Federal de Uberlândia, ilustre causídico 
do Triângulo Mineiro, com quem tive o prazer e a honra 
de trabalhar, muitas vezes em situações antagônicas, eu 
como Promotor de Justiça em Araguari e S. Ex.ª, como 
advogado de defesa, sempre extremamente respeitoso 
e ético, no desenvolvimento do seu trabalho, além da 
competência, que, uma vez mais, hoje ficou demonstrada. 

Quanto à questão do julgamento, peço licença 
para acompanhar integralmente o voto proferido pelo 
eminente Relator. 

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES E 
NEGARAM PROVIMENTO. 

. . .

Transação penal - Ausência de propositura 
pelo Ministério - Concessão de ofício pelo 

juiz - Impossibilidade - Nulidade da decisão - 
Infringência ao art. 76 da Lei 9.099/95 - Mandado 

de segurança criminal - Concessão da ordem

Ementa: Mandado de segurança criminal. Transação 
penal proposta pelo juiz. Impossibilidade. Titularidade do 
ministério público. Ordem concedida. 

- A teor do disposto no art. 76 da Lei 9.099/1995, a 
proposta de aplicação imediata de pena restritiva de 
direitos ou multas (transação penal) deve ser formulada 
pelo Ministério Público e, somente após a aceitação 
pelo autor da infração e seu defensor, o juiz analisará a 
proposta, podendo ou não homologá-la, não cabendo 
ao magistrado oferecer, de ofício, referido benefício, visto 
que se trata de iniciativa exclusiva do Órgão Ministerial. 

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL N° 1.0000.
11.024876-2/000 - Comarca de Extrema - Impetrante: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Autori-
dade coatora: Juiz de Direito da Comarca de Extrema -
Relator: DES. JÚLIO CÉSAR LORENS 

Acórdão 

Vistos etc., acorda a 5ª Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência 
do Desembargador Alexandre Victor de Carvalho, na 
conformidade da ata dos julgamentos e das notas taqui-
gráficas, à unanimidade de votos, EM CONCEDER A 
SEGURANÇA. 

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2011. - Júlio César 
Lorens - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - 1 - Relatório. 
Trata-se de mandado de segurança criminal, sem 

pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, apontando como autoridade 
coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de Extrema/
MG, objetivando a cassação da decisão que concedeu 
a transação penal sem prévio oferecimento pelo Órgão 
Ministerial. 

Aduz o impetrante, em suma, que Jurandir Ferreira 
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 12 da 
Lei 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso permitido). 
Sustenta que o d. Juiz entendeu por bem designar audi-
ência preliminar, na qual o denunciado aceitou a tran-
sação penal que lhe foi proposta, devendo este pagar 
o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a uma entidade 
beneficente. Entretanto, afirma que compete privativa-
mente ao Ministério Público propor a aplicação do insti-
tuto da transação penal, não podendo o magistrado 
fazê-lo de ofício, como in casu ocorreu. Ademais, alega 
que a pena máxima cominada ao delito imputado ao 
denunciado perfaz um total de 3 (três) anos, tornando 
ainda mais patente o desacerto da decisão ora atacada, 
motivos pelos quais deve ser cassada, prosseguindo-se o 
feito até seus ulteriores termos. 

Contra referido ato, o Parquet impetrou o presente 
mandamus, por meio do qual pretende tornar nula a 
decisão da indigitada autoridade coatora. 
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Lesão corporal - Art. 129, § 9º, do Código 
Penal - Violência doméstica e familiar contra a 
mulher - Ex-amásia - Nexo entre a agressão e 
a relação íntima de afeto - Lei Maria da Penha 
- Aplicabilidade - Representação da ofendida - 

Retratação - Inexistência - Audiência prevista no 
art. 16 da Lei 11.340/06 - Ausência - Nulidade - 
Não ocorrência - Autoria e materialidade - Prova 

- Declaração da vítima - Relevância - 
Condenação - Pena-base - Fixação

Ementa: Apelação criminal. Lesão corporal (violência 
doméstica). Preliminares rejeitadas. Palavra da vítima 
assume especial relevo. Autoria e materialidade 
demonstradas. 

- A Lei 11.340/06 buscou proteger não só a vítima que 
coabita com o agressor, mas também aquela que, no 

Instado a se manifestar, o Magistrado singular 
prestou informações às f. 37/43. Conquanto notificada 
(f. 53), a parte contrária manteve-se inerte. 

Nesta instância revisora, a d. Procuradoria-Geral de 
Justiça opinou pela concessão da ordem (f. 60/64). 

É, em síntese, o relatório. 
2 - Juízo de admissibilidade. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processamento, conheço da impetração. 
3 - Fundamentação. 
Conforme relatado, suplica o Ministério Público 

pela anulação da decisão que homologou a transação 
penal, sem seu conhecimento e aquiescência. 

Razão assiste ao combativo Parquet. 
A autoridade judicial que proferiu a decisão impug-

nada admitiu que, de fato, não apenas no presente caso, 
mas também em outros semelhantes, propôs e concedeu 
a transação penal sem a anuência do Ministério Público 
e sem observar os critérios legalmente estabelecidos para 
concessão do referido benefício, especialmente a quanti-
dade de pena prevista para o crime e as condições subje-
tivas do agente. 

Em suas informações, o MM. Juiz esclarece que 
a metodologia por ele adotada se revelou socialmente 
benéfica, visto que o índice de criminalidade foi reduzido 
na comarca em que ele atua, com importante diminuição 
da reincidência. 

Contudo, em que pesem as nobres intenções do 
Magistrado a quo, sua decisão não pode ser mantida. 

Isso porque, a meu ver, a incansável busca pessoal 
da autoridade coatora por uma Justiça Criminal célere, 
eficaz e justa não pode, em nenhuma hipótese, ultra-
passar os limites estabelecidos pelo legislador pátrio, sob 
pena de ferir de morte o princípio jurídico-constitucional 
de separação de Poderes. 

Nesse diapasão, ainda que discorde de seu 
conteúdo, o magistrado deve aplicar a lei, pois não lhe 
compete, “por conta da sua independência de mente” 
(f. 39), estabelecer novos critérios para concessão de 
benefícios legais. 

No caso em apreço, o Ministério Público não 
formulou qualquer proposta de transação penal. Aliás, 
ele nem sequer estava presente na audiência em que o 
MM. Juiz a propôs. 

A teor do disposto no art. 76 da Lei 9.099/1995, 
a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de 
direitos ou multas (transação penal) deve ser formu-
lada pelo MP e, somente após a aceitação pelo autor 
da infração e seu defensor, o juiz analisará a proposta, 
podendo homologá-la ou não. 

Aliás, a jurisprudência é pacífica acerca da titulari-
dade exclusiva do Órgão Acusatório para a propositura 
da transação penal. Nesse sentido, cite-se: 

Ementa: Mandado de segurança - Transação penal ofere-
cida pela autoridade judicial em situação materialmente inca-
bível e com violação da iniciativa ministerial - Direito líquido 
e certo da sociedade de processar e julgar o réu pelo suposto 
ato criminoso - Ordem concedida. I - [...] II - Além disso, a 
proposta da benesse é de iniciativa exclusiva do Ministério 
Público, cabendo ao juiz tão somente homologá-la, caso 
estejam presentes os requisitos legais. III - Havendo, pois, clara 
violação ao direito líquido e certo de a sociedade processar 
e julgar o réu pelo delito imputado, concede-se a segurança 
para anular o ato judicial que aplicou o benefício ao agente. 
(TJMG, Mandado de Segurança 1.0000.11.024879-6/000, 
Rel. Eduardo Brum, j. em 29.06.11.) 

[...] 2. O oferecimento da proposta transação é ato priva-
tivo do Ministério Público. Havendo recusa por parte do 
representante do Parquet, cabe ao magistrado, entendendo 
ser caso de aplicação do benefício, remeter os autos ao 
Procurador-Geral, a teor do que estabelece o art. 28 do 
Código de Processo Penal. [...]. (STJ, HC 59776/SP, Rel. Min. 
Og Fernandes, j. em 03.08.09.) 

Dessarte, não tendo o Magistrado singular obser-
vado a iniciativa exclusiva do Ministério Público de propor 
a transação penal, concedo a segurança para declarar 
nulo o ato impugnado, determinando o regular prosse-
guimento do feito até seus ulteriores termos. 

4 - Dispositivo. 
Com tais considerações, concedo a ordem. 
Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO, 
PEDRO VERGARA, ADILSON LAMOUNIER e EDUARDO 
MACHADO. 

Súmula - CONCEDERAM A SEGURANÇA.

. . .



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 253-316, out./dez. 2011 |        275

No mérito, pugnou pela absolvição do réu, ao 
fundamento de que não há provas aptas a servirem de 
fundamentação a uma decisão condenatória. 

O recurso foi contra-arrazoado nas f. 140/142, 
tendo o Representante do Ministério Público pugnado 
pela manutenção da decisão objeto do presente recurso 
de apelação. 

O Procurador de Justiça opinou pelo conheci-
mento do recurso. No mérito, para dar-lhe parcial provi-
mento, apenas para adequar a pena-base às disposições 
contidas no art. 59 do Código Penal (f. 153/159). 

Em síntese, é o relatório. Decido. 
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, espe-

cialmente a tempestividade, recebo o recurso. 
Antes de examinar o mérito recursal, analisarei as 

preliminares de nulidade suscitadas pela defesa. 
Preliminares. 
Nulidade do feito, por não se tratar de violência 

doméstica. 
Afirma a Defensora que a situação retratada nos 

autos não se enquadraria no conceito de violência 
doméstica, o que impediria a aplicação do art. 129, § 9º, 
do Código Penal. 

Ocorre que razão não lhe assiste, uma vez que a Lei 
11.340/06 buscou proteger não só a vítima que coabita 
com o agressor, mas também aquela que, no passado, 
já tenha convivido no mesmo domicílio, contanto que 
haja nexo entre a agressão e a relação íntima de afeto 
que já existiu entre os dois (CC 102832/MG, de rela-
toria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 25.3.2009). 

Com relação à ausência de representação, a 
defesa deveria ter realizado uma análise mais cuidadosa 
dos autos, uma vez que a vítima, quando da sua oitiva 
perante a Autoridade Policial, manifestou expressamente 
o desejo de representar: 

[...] que, em cumprimento ao artigo 11 da Lei 11.340/06, 
perguntado a ofendida se deseja representar contra o 
agressor, manifesta-se no sentido de representar, sendo seu 
desejo ver seu ex-amásio Rodrigo Adenilson Ribeiro proces-
sado na forma da lei e que seja instaurado o competente 
inquérito policial, que após seja remetido à Justiça para julga-
mento final (f. 11). 

Importante salientar que a referida representação 
prescinde de qualquer rigorismo formal, sendo o termo 
através do qual a vítima manifesta seu interesse em dar 
início à ação penal. 

Logo, rejeito a preliminar. 
Nulidade do feito pela ausência da audiência 

prevista no art. 16 da Lei 11.340/06. 
Em suas razões recursais, alega a defesa que o 

feito padece de nulidade, ante a ausência da audiência 
disposta no art. 16 da Lei 11.340/06. 

Ocorre que razão lhe não assiste, uma vez que esta 
audiência só existirá quando a vítima manifestar o desejo 

passado, já tenha convivido no mesmo domicílio, contanto 
que haja nexo entre a agressão e a relação íntima de afeto 
que já existiu entre os dois. 

- A audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 só exis-
tirá quando a vítima manifestar o desejo de se retratar da 
representação. 

- Em delitos praticados em âmbito doméstico, a palavra 
da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito. 

- Não há como atender ao pedido de absolvição formu-
lado pela defesa, uma vez que a prova produzida pelo 
Representante do Ministério Público é coerente e foi produ-
zida com a observância do contraditório. 

- A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve 
estar apoiada em elementos concretos que permitam a 
valoração negativa, de, ao menos, alguma das circuns-
tâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0515.07.028673-4/001 
- Comarca de Piumhi - Apelante: Rodrigo Ademilson 
Ribeiro - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. REINALDO PORTANOVA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Silas Vieira, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NÃO PROVER O RECURSO, COM 
MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO. 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011. - 
Reinaldo Portanova - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. REINALDO PORTANOVA - Trata-se de recurso 
de apelação interposto pela defesa de Rodrigo Ademilson 
Ribeiro à sentença de f. 122/126, que julgou procedentes 
os pedidos contidos na denúncia, condenando o réu - 
como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código 
Penal - a uma pena de 2 (dois) anos e 3 (três) mês de 
detenção. 

Rodrigo Ademilson Ribeiro, estivador (carre-
gador), nascido em 6.4.1976, foi denunciado, pois, em 
29.9.2007, agrediu sua ex-amásia Eloína Felipe Rosa, 
batendo com a cabeça dela na parede, o que causou um 
ferimento, e ainda lhe dando tapas no rosto, causando 
as lesões descritas no exame de corpo de delito inserido 
nas f. 08. 

Em suas razões recursais de f. 133/138, a defesa 
suscita preliminar de nulidade - ausência de represen-
tação da vítima, bem como pela não designação da audi-
ência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06. 
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quando estava indo embora, falou para não acionar a Polícia, 
pois, se fosse preso, iria lhe matar quando saísse da cadeia 
(Eloína Felipe Rosa, nas f. 10/11). 

[...] Rodrigo foi até o quarto de Eloína e passou a agredi-la 
com socos e bater com a cabeça dela na parede; que Rodrigo 
ficou no quarto de Eloína desde o momento em que chegou 
às 04:00 horas da madrugada até por volta de 06.00 horas, 
sempre a agredindo com tapas e fazendo ameaças contra 
ela, a acusando de o ter traído enquanto estavam juntos, 
dizendo que iria matá-la na frente dos filhos [...]. (Geovane 
Ramalho da Fonseca, nas f. 12/13). 

O réu limitou-se a fazer afirmações dissociadas de 
lastro probatório, não trazendo aos autos provas capazes 
de demonstrar que não teve qualquer participação nos 
crimes narrados na denúncia. (Lastros probatórios são os 
meios ou elementos que contribuem para a formação da 
convicção do juiz a respeito da existência de determinados 
fatos. In NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de 
direito processual civil. São Paulo: Editora Método, 2009, 
p. 352.)

Assim sendo, não há como atender ao pedido 
de absolvição formulado pela defesa, uma vez que 
a prova produzida pelo Representante do Ministério 
Público é coerente e foi produzida com a observância do 
contraditório. 

Conforme bem ressaltado pelo Procurador de 
Justiça, no caso dos autos, a fixação da pena-base acima 
do mínimo legal não atende ao disposto no art. 59 do 
Código Penal. 

O réu é penalmente imputável e agiu livre de influ-
ências que pudessem alterar sua potencial capacidade de 
conhecer a ilicitude de sua ação e de determinar-se de 
acordo com ela. A reprovabilidade da conduta se manteve 
dentro dos limites ínsitos ao crime de lesão corporal. 

É possuidor de maus antecedentes, conso-
ante certidão de antecedentes criminais inserida nas 
f. 104/106. 

Com relação à conduta social e personalidade, não 
existem nos autos elementos para aferi-las. 

O motivo do delito consiste no fato de a ex-amásia 
do autor estar morando em uma casa onde coabita um 
homem. Ou seja, o crime foi motivado por ciúmes. 

As circunstâncias do delito são desfavoráveis, uma 
vez que o crime foi cometido de madrugada e a vítima foi 
mantida em poder do réu por mais de uma hora. 

O comportamento da vítima nada contribuiu para 
a prática do delito. 

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas 
e por serem as mesmas desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a 
pena-base em 10 (dez) meses de detenção. 

Inexistem agravantes e atenuantes. 
Logo, ante a ausência de causas de aumento e de 

diminuição de pena, torno a pena definitiva em 10 (dez) 
meses de detenção. 

de se retratar da representação, o que em momento 
algum restou evidenciado nos autos. 

Veja-se o teor do referido artigo: 

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à represen-
tação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a 
renúncia à representação perante o juiz, em audiência espe-
cialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento 
da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

Em outras palavras, não é necessário que o juiz 
de primeiro grau designe audiência, antes de receber 
a denúncia, em todos os casos de ação penal pública 
condicionada, para que a vítima ratifique ou renuncie à 
representação, mas apenas quando a vítima manifeste de 
alguma forma o desejo de se retratar da representação, o 
que não é o caso dos autos. 

Assim, rejeito a preliminar de nulidade. 
Mérito. 
Com a interposição do presente recurso de 

apelação, pretende a defesa a reforma da decisão, ante 
a ausência de provas aptas a sustentarem uma decisão 
condenatória. 

Analisando detidamente as razões recursais e corre-
lacionando-as com a situação retratada nos autos e as 
provas colacionadas, pude verificar que a decisão sob 
análise merece ser parcialmente modificada. Senão, 
vejamos. 

O apelante foi denunciado, pois, em 29.9.2007, 
agrediu sua ex-amásia, batendo com a cabeça dela na 
parede, o que causou um ferimento, e ainda lhe dando 
tapas no rosto. 

A materialidade do delito restou evidenciada pelo 
termo de representação (f. 11), boletim de ocorrência 
(f. 06/07), auto de exame de corpo de delito (f. 08), bem 
como pela prova testemunhal. 

Registro que o exame de corpo de delito obedeceu 
às disposições contidas nos arts. 158 e seguintes do 
Código de Processo Penal, sendo, portanto, lícita sua utili-
zação como prova da materialidade do delito. 

A análise atenta dos autos aponta a autoria dos fatos 
imputados ao réu Rodrigo Ademilson Ribeiro, quanto à 
figura delituosa do art. 129, § 9º, do Código Penal, uma 
vez que a prova testemunhal é clara em apontar aquele 
como autor das lesões corporais. 

[...] que, se assustou com a presença de Rodrigo, se levan-
tando rapidamente e segurou na mão dele, tomando o tijolo 
dele, no que ele lhe segurou pelo cabelo e começou a bater 
sua cabeça contra a parede, provocando um ferimento, que 
foi necessário suturar com cinco pontos; que, começou a 
gritar, tendo Rodrigo lhe tampado sua boca, e lhe mandou se 
calar, lhe dando tapas no rosto e que ficasse calada, senão 
lhe mataria; que, Rodrigo ficou lhe vigiando para não sair de 
casa e lhe mandou que fizesse seus filhos se calarem, senão 
iria matar todo mundo; que, Rodrigo chegou procedendo 
de tal forma por volta das 04:00 horas e somente saiu de 
sua casa por volta de 06.30 horas, ficando neste período 
lhe ameaçando de morte e seus filhos, colocando a faca no 
rumo de seu corpo e lhe mandava ficar calada; que Rodrigo, 
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O regime inicial de cumprimento da pena deverá 
ser o semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2º, 
alínea b, do CP. 

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 
consta, nego provimento ao recurso de apelação, mas, 
de ofício, reduzo a pena privativa de liberdade para 10 
(dez) meses de detenção, bem como fixo o semiaberto 
como o regime inicial do cumprimento da penal. 

Custas, na forma da lei. 
Este é o meu voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES SILAS VIEIRA e ALBERTO DEODATO 
NETO. 

Súmula - NÃO PROVIDO O RECURSO, COM 
MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

. . .

Crime ambiental - Art. 34 da Lei 9.605/98 - Pesca 
em época proibida - Utilização de petrecho 

não permitido - Consumo pessoal - Atipicidade 
- Ausência de lesão ao bem jurídico tutelado - 

Conduta de bagatela - Princípio da insignificância -
 Aplicabilidade - Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Crime ambiental. Art. 34 
da Lei 9.605/98. Pesca em época proibida com a utili-
zação de petrecho não permitido. Ausência de lesão ao 
bem jurídico tutelado. Conduta de bagatela. Aplicação 
do princípio da insignificância. Atipicidade reconhecida. 
Absolvição decretada.

- Não viola o bem jurídico tutelado pelo art. 34 da Lei 
9.605/98, que vem a ser o equilíbrio ecológico, não cons-
tituindo crime ambiental, a conduta consistente na captura 
de apenas três quilos de peixe para consumo pessoal, não 
se podendo conceber como ofensiva ao meio ambiente 
e passível de causar desequilíbrio ecológico uma ação 
dessa natureza, ainda que levada a efeito em local interdi-
tado para pesca e com o uso de uma tarrafa. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0515.08.035058-7/001 - 
Comarca de Piumhi - Apelante: Renato Pereira de Souza 
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Corréus: Jogefferson Celestino da Silva, Josiel da Silva 
Terra, José Geraldo Rodrigues Macedo - Relatora: DES.ª 
BEATRIZ PINHEIRO CAIRES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador José Antonino Baía 

Borges, incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2011. - Beatriz 
Pinheiro Caires - Relatora. 

Notas taquigráficas 

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - A respeitável 
sentença de f. 88/90 e verso condenou Renato Pereira de 
Souza nos termos do art. 34, inciso II, da Lei 9.605/98, 
impondo-lhe a pena de um ano e nove meses de detenção, 
a ser cumprida em regime aberto, substituindo-a por uma 
restritiva de direitos, porque, segundo a acusação, em 2 
de novembro de 2008, por volta das 19h, em Piumhi, 
pescava no Rio Piumhi, em época defesa (piracema), com 
uma tarrafa de malha de 7 cm, apetrecho este conside-
rado proibido. 

Inconformado, apelou o sentenciado, pretendendo 
a absolvição, alegando, em síntese, não haver provas no 
sentido de que se tenha utilizado de tarrafa para pescar. 
Requer, ainda, o reconhecimento da atipicidade de sua 
conduta, com base na aplicação do chamado princípio 
da insignificância. Requer, ainda, a redução da prestação 
pecuniária aplicada. 

Contrariado o recurso, subiram os autos e, nesta 
instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo 
desprovimento. 

É o relatório resumido. 
Conheço do recurso, presentes os requisitos legais 

de admissibilidade. 
Examinando atentamente os autos, constato não 

existir a menor dúvida de que o apelante pescava em 
época de piracema, período em que os peixes sobem os 
rios para desovar e, por isso, em que é proibida a pesca, 
com determinados apetrechos, como é o caso da tarrafa, 
que somente pode ser utilizada por pescadores profissio-
nais e, mesmo assim, fora do período defeso (piracema). 

O próprio apelante admitiu a utilização de tarrafa 
para realizar a pesca dos peixes apreendidos. São suas 
as palavras: 

 [...] que, perguntado se tem conhecimento que para pescar 
com tarrafa é necessário possuir licença, respondeu que 
sim, mas que sempre pescava em pequena quantidade para 
consumo próprio e que com tarrafa a pescaria é bem mais 
fácil [...] (f. 18). 

A confissão do apelante encontra apoio nas decla-
rações dos corréus Jogefferson Celestino da Silva (f. 13) e 
José Geraldo Rodrigues Macedo (f. 19/20) - em relação 
a quem o processo foi suspenso -, que confirmaram que 
eles realmente utilizaram na pescaria a tarrafa apreen-
dida em poder deles. 

Por seu turno, o policial militar Divino Donisete 
Teixeira confirma o teor do histórico do boletim de ocor-
rência de f. 07/09, no qual foi relatada a apreensão, em 
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Extorsão majorada - Art. 158, § 1º, do Código 
Penal - Autoria e materialidade - Depoimento 

da vítima - Prova - Condenação - Arma branca - 
Potencialidade lesiva - Perícia - Desnecessidade 
- Grave ameaça - Princípio da insignificância -

 Inaplicabilidade

Ementa: Extorsão. Instrução criminal. Ausência de réu preso 
à audiência. Decretação de nulidade. Demonstração de 
prejuízo. Necessidade. Autoria e materialidade compro-
vadas. Palavra da vítima. Validade. Provas suficientes 
para a condenação. Grave ameaça caracterizada. Arma 
branca (faca). Desnecessidade de perícia. Princípio da 
insignificância. Inaplicabilidade.

- A realização de audiência de instrução sem a presença 
de réu preso constitui nulidade relativa, só cabendo sua 
declaração uma vez que demonstrado o efetivo prejuízo.

- Comprovadas a materialidade e a autoria do delito 
de extorsão, sobretudo pela palavra da vítima, confir-
mando a conduta ameaçadora do acusado com o intuito 
de receber indevida vantagem econômica, não há falar 
em absolvição.

- Em se tratando de arma branca, cuja potencialidade 
lesiva é evidente, para a caracterização da causa de 
aumento prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal, é 
dispensável a realização de perícia.

- Incabível no caso de extorsão a aplicação do princípio 
da insignificância, ainda que de ínfimo valor a res furtiva, 
porquanto subsistente a grave ameaça impingida à vítima, 
fato este penalmente relevante.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0074.08.047050-8/001 - 
Comarca de Bom Despacho - Apelante: Wilson Braga de 
Oliveira - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. SILAS VIEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Alberto Deodato Neto, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM NÃO PROVER O RECURSO.

poder do réu e de seus companheiros, de uma tarrafa e 
três quilos de pescado. 

Entendo, contudo, que assiste razão à defesa 
quando pugna pela aplicação do chamado princípio da 
insignificância, que permite desconsiderar-se a tipicidade 
de fatos que, por sua inexpressividade, constituem ações 
de bagatela e, portanto, sem significado penal, por se 
revestirem de lesividade mínima. 

Conforme assinala, com propriedade, o Ministro 
Francisco de Assis Toledo em lição sobre o tema: 

Segundo o princípio da insignificância, que se revela por 
inteiro pela própria denominação, o direito penal, por sua 
natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a 
proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas. 
(TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos do direito 
penal. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 133.) 

No caso em discussão, segundo se constata da 
prova coletada, o apelante, juntamente com três compa-
nheiros (em relação a quem o processo foi suspenso), foi 
surpreendido portando uma tarrafa e apenas três quilos 
de peixe, que pescavam para consumo próprio. 

A conduta do apelante - e de seus companheiros 
- não violou o bem jurídico tutelado, que vem a ser o 
equilíbrio ecológico. O meio ambiente não foi afetado 
nem correu risco de o ser. Ora, o apelante capturou 
apenas três quilos de peixe, para consumo pessoal, não 
se podendo conceber como ofensiva ao meio ambiente 
e passível de causar desequilíbrio ecológico uma ação 
dessa natureza, ainda que levada a efeito em local inter-
ditado para pesca e com o uso de uma tarrafa. 

Assim, considerando não ter ocorrido qualquer 
lesão ao bem jurídico tutelado e entendendo que a crimi-
nalização de uma conduta somente se justifica e se legi-
tima se constituir meio necessário para a proteção de 
determinado bem jurídico, reconheço ser o caso de apli-
cação do “princípio da insignificância”. 

Julgado caso semelhante, esta Segunda Câmara 
Criminal assim se pronunciou: 

Apelação criminal. Art. 34 da Lei 9.605/98. Crime contra 
a fauna. Pesca em local interditado pelo órgão ambiental. 
Princípio da insignificância. Absolvição. - A pesca artesanal 
de 13 kg de peixe, de espécie não ameaçada de extinção, em 
área proibida, é irrelevante do ponto de vista jurídico-penal, 
impondo-se a absolvição do acusado por força do prin-
cípio da insignificância. Precedentes. (Apelação Criminal 
nº 1.0499.07.004705-9/001 - Relator: Desembargador 
Renato Martins Jacob - J. em 31.03.2011 - P. em 08.04.2011.) 

Com esses fundamentos, dou provimento ao 
recurso, para, com fulcro no art. 386, III, do Código de 
Processo Penal, absolver o réu, deixando de determinar 
a expedição de alvará de soltura em seu favor, por se 
encontrar ele em liberdade. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES NELSON MISSIAS DE MORAIS e 
MATHEUS CHAVES JARDIM. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

. . .
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Nesse sentido, são os ensinamentos de Ada 
Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio 
Magalhães Gomes Filho:

Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades 
e decorre da idéia geral de que as formas processuais repre-
sentam tão-somente um instrumento para a correta aplicação 
do direito; sendo assim, a desobediência às formalidades 
estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconheci-
mento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela 
qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.
Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá 
prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa 
hipótese constituiria consagração de um formalismo exage-
rado e inútil que sacrificaria o objetivo maior da atividade 
jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar 
à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina 
francesa: pas de nullité sans grief (As nulidades no processo 
penal. 8. ed. atual. São Paulo: RT, 2004, p. 31-32).

Coadunando com tal posicionamento, o colendo 
Superior Tribunal de Justiça, já teve oportunidade 
de decidir:

Criminal. HC. Nulidade. Alegação de falta de intimação 
pessoal para o interrogatório. Réu preso requisitado. 
Ausência do réu em audiência de oitiva de testemunhas e 
da vítima. Falta de arguição no momento oportuno. Prejuízo 
não demonstrado. Ordem denegada. I - Não há que se falar 
em ausência de intimação pessoal para o interrogatório do 
acusado, se evidenciado que o paciente, após ser devida-
mente requisitado, compareceu à audiência, não levan-
tando qualquer objeção. II - A requisição do réu preso supre 
a falta de citação pessoal por mandado. III - A ausência do 
acusado na audiência da oitiva de testemunhas da acusação, 
bem como da vítima, não constitui nulidade, se demons-
trado que os defensores nomeados para cada um desses 
atos estavam presentes e não levantaram qualquer arguição 
para salientar o não-comparecimento do acusado. IV. Não 
se declara nulidade de ato se dele não resulta prejuízo obje-
tivamente comprovado para a defesa. V - A nulidade relativa, 
no processo penal, deve ser argüida no momento oportuno, 
sob pena de restar convalidada (Habeas Corpus 25175/MG 
- Relator: Ministro Gilson Dipp - DJU de 05.05.03, p. 315).

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência 
pátria:

A realização de audiência de instrução sem a presença de 
réu preso, constitui-se em nulidade relativa, só cabendo sua 
declaração uma vez que demonstrado efetivo prejuízo (TACSP 
- Apelação Criminal 801.863/7 - Relator: Des. Roberto 
Mortari - j. em 06.07.93).

Penal. Processo penal. Furto. Nulidade do processo. Ausência 
do réu na audiência de instrução. Nulidade da sentença. 
Ausência de análise de tese defensiva. Não-ocorrência. 
Preliminares rejeitadas. Princípio da insignificância. Aplicação. 
Impossibilidade. A ausência do réu preso à audiência de 
instrução constitui nulidade relativa, que só será decretada 
se houver efetivo prejuízo. Não é nula a sentença que analisa 
pormenorizadamente as teses defensivas. O princípio da 
insignificância não foi acolhido pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, sendo, portanto, incabível a sua aplicação pelo 
Judiciário, sob pena de violação dos princípios constitucionais 
da reserva legal e da independência dos Poderes (Apelação 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011. - Silas 
Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SILAS VIEIRA - Inconformado com a r. sentença 
que julgou procedente a denúncia apresentada pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conde-
nando-o à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de 
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, 
bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, 
insurge-se o recorrente, Wilson Braga de Oliveira, 
buscando reverter a decisão através do recurso de 
apelação, acompanhado das razões de f. 136/143-TJ.

Requer o apelante, preliminarmente, a nulidade do 
feito por ausência de citação do acusado para interroga-
tório e audiência de instrução. Quanto ao mérito propria-
mente dito, pleiteia a absolvição por ausência de provas 
ou pela aplicação do princípio da insignificância. Por fim, 
pretende o decote da causa de aumento de pena contida 
no § 1º do art. 158 do Código Penal.

Contrarrazões às f. 145/153-TJ.
Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral 

de Justiça, através do parecer de f. 162/175-TJ, opinou 
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

sua admissibilidade.
Inicialmente, quanto à preliminar arguída pela douta 

defesa, de nulidade do feito por ausência de citação do 
acusado para audiência de interrogatório e de instrução, 
entendo razão não lhe assistir.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente foi 
pessoalmente citado (f. 38), nos termos que prescreve o 
Código de Processo Penal, oportunidade em que apre-
sentou defesa prévia (f. 39/40).

O acusado, de fato, não foi intimado da data da 
audiência de instrução, pois se encontrava preso na 
Comarca de Formiga (f. 48).

No entanto, a lei não contempla expressamente a 
ausência do réu à audiência de instrução como causa 
de nulidade do processo, enquadrando-se a questão na 
previsão geral do art. 564 Código de Processo Penal, 
caso em que se admite, expressamente, o saneamento, 
na forma do art. 572 do Código de Processo Penal.

A ausência do réu preso à audiência de instrução 
constitui nulidade relativa, que só será decretada se 
houver efetivo prejuízo. Frise-se que, no caso em análise, 
foi nomeada a douta Defensoria Pública para acompa-
nhar a audiência e a oitiva das testemunhas.

Inexistindo, in casu, demonstração de prejuízo para 
o recorrente, à luz do princípio pas de nullité sans grief, 
que rege o processo penal, não há que se falar em nuli-
dade do processo.
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por volta das 6h, seu neto Wilson Braga de Oliveira chamou 
na porta da residência da declarante, que não quis atendê-lo; 
que, em seguida, seu neto Wilson Braga de Oliveira quebrou 
a janela do quarto e entrou para dentro da residência, com 
uma faca nas mãos, exigindo do declarante a quantia de 
cinquenta reais, caso contrário mataria o declarante; que 
o declarante tentou conversar com seu neto, dizendo que 
lhe arrumaria o dinheiro; que o declarante deu a quantia 
de cinquenta reais para seu neto Wilson Braga de Oliveira, 
que saiu em disparada em sua bicicleta, deparando com a 
viatura da PM; que a vítima chegou a perseguir seu neto, 
que jogou a bicicleta no chão e entrou num cerrado; que tem 
conhecimento que, no dia seguinte, seu neto Wilson Braga de 
Oliveira foi preso; [...] (f. 06/07).

[...] que são verdadeiros os fatos registrados na denúncia; 
que confirma as declarações de f. 06/07, prestadas perante 
a autoridade policial, as quais foram lidas para o depoente 
nesta audiência (f. 56).

As declarações da vítima foram confirmadas pela 
testemunha Edson Custódio da Silva, que afirma ter visto o 
acusado sair do local do crime em disparada, bem como 
pelo depoimento prestado por Geraldo Magel da Silva, 
policial militar responsável pela lavratura do boletim de 
ocorrência, como se observa a seguir:

[...] que o depoente não estava na sua residência quando 
seu enteado Wilson Braga de Oliveira chegou, mas ainda 
encontrou com seu enteado quando saía, em sua bicicleta, da 
residência, em disparada, se jogando num buraco da antiga 
mina, atrás da siderúrgica; que havia duas viaturas da PM no 
local para fazer a prisão de seu enteado, e somente depois ele 
foi preso; que seu enteado Wilson Braga de Oliveira voltou 
a usar drogas, e, quando isso acontece, ele se aproxima da 
família fazendo ameaças e pedindo dinheiro; que, neste dia, 
segundo seu sogro, Wilson Braga de Oliveira, esteve em sua 
casa portando uma faca e fazendo ameaças de morte a ele, 
exigindo dinheiro; que seu sogro Wilson Braga de Oliveira 
comentou com o depoente que entregou a seu neto Wilson 
Braga de Oliveira a quantia de cinquenta reais; que, quando 
o depoente chegou à residência, pôde notar que o vidro da 
janela de um dos quartos estava quebrado, inclusive havia um 
tijolo no chão no interior da residência utilizada por Wilson 
Braga de Oliveira para quebrar o vidro (f. 08/09).

[...] De imediato, deslocamos para a Rua Oliveira onde 
fizemos contato com o envolvido Wilson Braga residente 
na Rua Oliveira nº 125, onde o mesmo negou o envolvi-
mento com disparo de arma de fogo e nos delatou que hoje 
10.09.2008, por volta das 7h seu neto Wilson Braga de 
Oliveira ‘vulgo Vassourinha’, ex-detento da cadeia pública 
desta cidade, esteve em sua casa portando uma arma de fogo 
e uma faca e lhe exigiu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), caso contrário o mataria, tendo o mesmo entregado a 
quantia solicitada; [...] (f. 26).

[...] que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que 
confirma o que está registrado no BO de f. 26 (f. 57).

Vale ressaltar que a palavra da vítima, em caso 
como o dos autos, nos quais os crimes normalmente são 
praticados na clandestinidade, é de extrema relevância 
probatória à demonstração das circunstâncias em que 
ocorreu a subtração, inclusive para o reconhecimento de 

Criminal 1.0027.07.115670-0/001 - Relator: Des. Eli Lucas 
de Mendonça - j. em 23.04.08).

Além disso, o recorrente foi devidamente intimado 
e requisitado para audiência de interrogatório, devida-
mente realizada com o acompanhamento de defensor, 
tendo optado por ficar em silêncio (f. 87).

Como se não bastasse, caberia à defesa ter alegado 
a suposta nulidade na primeira oportunidade, sendo certo 
que nem mesmo em alegações finais foi suscitada, ocor-
rendo a preclusão.

Feitas tais considerações, rejeito a preliminar 
arguida.

Quanto ao mérito propriamente dito, sabe-se que o 
crime de extorsão se caracteriza pelo emprego de violência 
ou grave ameaça, como meio de constrangimento 
visando à obtenção de indevida vantagem econômica. 
Assim, a configuração do delito exige o efetivo constran-
gimento da vítima, através de ameaça eficaz a incutir-lhe 
temor de dano patrimonial maior que aquele decorrente 
da aceitação da proposta de pagamento indevido.

Dita constrição integra o tipo objetivo do delito. 
Para a sua adequação legal, é necessário que as 
ameaças sejam sérias, capazes de atemorizar a vítima. 
Ocorrendo o efetivo constrangimento, através de grave 
ameaça comprovada, incutindo-lhe a presunção de lhe 
causar mal sério, temor a ponto de perturbar e coagir 
sua vontade, é de reconhecer-se consumado o delito do 
art. 158 do Código Penal.

A respeito, é a lição de Luiz Regis Prado:

A conduta típica do art. 158, caput, consiste em constranger 
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar 
que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, a fim de obter 
para si ou para outrem indevida vantagem econômica [...]. 
O verbo constranger deve ser entendido como coação, obri-
gação determinada pelo sujeito ativo, mediante violência 
ou grave ameaça. Decorrem daí os seguintes requisitos da 
extorsão: a) constrangimento do sujeito passivo, mediante 
emprego de violência ou grave ameaça, para que se faça, 
deixe de fazer, ou tolere que se faça alguma coisa; b) fina-
lidade de obter (para si ou para outrem) indevida vantagem 
econômica (Curso de direito penal brasileiro. Parte especial. 
3. ed. São Paulo: RT, v. 2, p. 423-424).

Feitos tais esclarecimentos, nota-se terem sido 
comprovados os termos da denúncia. Quanto à mate-
rialidade, fora aferida através do termo circunstanciado 
de ocorrência (f. 05) - boletim de ocorrência (f. 25/27) -, 
ao passo que a autoria restou comprovada por meio da 
prova testemunhal.

Merece destaque, do conjunto probatório, o depoi-
mento da vítima Wilson Braga do Couto prestado em 
ambas as fases da persecução criminal, na qual narra, 
com precisão, os fatos, apresentando de maneira deta-
lhada a ação do denunciado:

[...] que comparece a esta delegacia atendendo intimação 
da autoridade e sobre os fatos narrados no BOPM 10205, 
datado de 10.09.08, esclarece que, na mencionada data, 
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Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior 
Tribunal de Justiça:

Roubo. Emprego de arma branca. Ausência de apreensão e 
de exame pericial. Prescindibilidade. Depoimento da vítima. 
Prova suficiente. Restabelecimento da majorante prevista no 
inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. 1. Tratando-se 
de uma faca, a arma utilizada no roubo, é dispensável para o 
reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2º do 
art. 157 do CP a sua apreensão e perícia, mormente quando 
há depoimento firme e coerente da vítima dando conta de seu 
efetivo uso. 2. Recurso especial provido (REsp 1121391/SP - 
Relator: Ministro Jorge Mussi - DJ de 28.06.2010).

Penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Emprego de 
arma branca. Faca. Apreensão e perícia. Prescindibilidade. 
Ordem denegada. 1. Não há falar em necessidade de apre-
ensão da arma do crime, a fim de testar sua potencialidade 
lesiva, uma vez que o roubo foi perpetrado com emprego de 
faca. Precedentes do STJ. 2. Ordem denegada (HC 151425 - 
Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima - DJ de 22.03.2010).

Dessa forma, o delito de extorsão restou consu-
mado, uma vez que todos os elementos configuradores 
do tipo penal restaram configurados, sendo patente o 
constrangimento ilegal à vítima, mediante grave ameaça 
pelo recorrente, com o intuito de obter indevida vantagem 
econômica, o que de fato ocorreu, uma vez que aquela, 
na impossibilidade de se comportar de maneira diversa, 
foi obrigada a entregar o dinheiro.

Em que pese o denodo e combatividade do ilustre 
advogado que subscreve o recurso do ora apelante, 
ainda que o produto do crime possa ser considerado 
de pequeno valor, tratando-se de indevida vantagem 
econômica alcançada através de violência ou grave 
ameaça, não há como aplicar à hipótese em julgamento 
o chamado princípio da insignificância ou de baga-
tela, em face das particularidades e dos elementos que 
informam o delito de extorsão, crime que, além do patri-
mônio, protege outros bens jurídicos em uma só unidade, 
dentre eles, a liberdade individual, a segurança e a inte-
gridade física das pessoas, sendo, ainda, classificado 
como formal, não exigindo resultado naturalístico, confi-
gurando-se, pois, com o constrangimento da vítima.

Ademais, as teorias que informam o princípio da 
insignificância, conceituado como aquele que permite 
desconsiderar-se a tipicidade de fatos, que, por sua inex-
pressividade, constituem ações de bagatela, afastadas do 
campo de reprovabilidade, a ponto de não merecerem 
maior significado aos termos da norma penal, podem até 
ter aplicabilidade em relação ao patrimônio, mas não em 
relação às elementares que protegem a integridade física 
ou a liberdade individual. Aliás, sobre a aplicabilidade do 
princípio da insignificância nos delitos de roubo, prele-
ciona Fernando Capez:

É inadmissível a incidência do princípio da insignificância no 
crime de roubo. Essa figura delituosa representa um dos mais 
graves atentados à segurança social, de modo que, ainda 
que ínfimo o valor subtraído, ou seja, ainda que a ofensa ao 

causas especiais de aumento de pena, desde que, em 
consonância com os elementos probatórios dos autos, 
conforme vem entendendo este egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais:

Apelação criminal. Grave ameaça. Concurso de agentes. 
Unidade de desígnios. Crime caracterizado. Palavra da 
vítima. Credibilidade. [...] A palavra da vítima, em crime de 
repercussão patrimonial, é de extrema valia, especialmente 
quando descreve com firmeza o modus operandi, e reco-
nhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma 
vez que seu único interesse é identificar o culpado (Apelação 
Criminal 1.0701.07.182076-8/001 - Relatora: Des.ª Beatriz 
Pinheiro Caíres - j. em 10.07.08).

Outra não é a orientação do colendo Superior 
Tribunal de Justiça:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Direito penal e 
direito processual penal. Extorsão. Condenação mantida em 
2º grau. Pretensão absolutória por insuficiência probatória. 
Inviabilidade. Súmula nº 7/STJ. 1. Em se fundando o acórdão 
impugnado na suficiência dos elementos de prova a ensejar 
a condenação dos recorrentes, inverter-se sua conclusão 
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, atraindo, por conseguinte, o 
óbice do Enunciado nº 7 da Súmula desta Corte Superior 
de Justiça. 2. ‘A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial’ (Súmula do STJ, Enunciado nº 7). 3. 
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no 
sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento 
suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes 
praticados às escondidas. Precedentes. 4. O Enunciado nº 7 
da súmula desta Corte Superior de Justiça aplica-se também 
ao recurso especial interposto com fundamento na diver-
gência jurisprudencial do permissivo constitucional (AgRg no 
Ag 660408/MG - Relator: Ministro Hamilton Carvalhido - DJ 
de 06.02.06, p. 379).

Cumpre ressaltar que o delito de extorsão é de natu-
reza formal e se consuma no momento em que o autor 
constrange a vítima, sendo o recebimento da quantia 
mero exaurimento do delito.

Tenho também que a grave ameaça restou sobe-
jamente caracterizada, visto que o próprio acusado, 
quando ouvido perante a autoridade policial, afirmou o 
uso de uma faca.

[...] que seu tio Paulinho atendeu a porta e ofendendo verbal-
mente o declarante, que ficou nervoso, eis que toma remédio 
controlado, pegou um tijolo quebrou o vidro da janela e 
entrou na residência, para tirar satisfações com seu tio, 
quando seu tio pegou um porrete e o declarante retirou de 
sua mochila uma faca; [...] (f. 10/11).

Por outro lado, a ausência de perícia não impede 
o afastamento de tal majorante, uma vez que, em se 
tratando de arma branca, cuja potencialidade lesiva 
é evidente, para a configuração da referida causa 
de aumento de pena bastam elementos convincentes 
extraí dos do caderno probatório acerca de sua utilização, 
sendo desnecessária a perícia e até mesmo a apreensão 
da arma.
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Com referência à aplicação da pena, cumpre aqui 
ressaltar que foi observado rigorosamente o critério trifá-
sico de fixação da pena disposto no art. 68 do Código 
Penal, considerando o Julgador especificamente todas as 
circunstâncias judiciais, não havendo qualquer alteração 
a ser procedida em relação a essa primeira fase, nem 
também na análise da segunda e terceira fases, quais 
sejam a de averiguação das circunstâncias legais atenu-
antes e agravantes e das causas de diminuição e aumento 
de pena, afigurando-se a reprimenda imposta justa e sufi-
ciente para reprovação e prevenção do delito.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguída e nego 
provimento ao recurso, mantendo a r. sentença em seus 
ulteriores termos.

Custas, ex lege.
É como voto.

DES. ALBERTO DEODATO NETO - Acompanho o 
voto do Relator para negar provimento ao recurso, regis-
trando apenas que entendo não ser admitida a aplicação 
do princípio da insignificância em hipótese alguma. É 
que tal princípio não é previsto em nosso ordenamento 
jurídico, e sua aplicação importaria no desprestígio da 
função preventiva da pena e estimularia a reiteração de 
pequenos delitos.

DES. FLÁVIO LEITE - Peço vista.

Súmula - OS DESEMBARGADORES RELATOR E 
REVISOR NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR VOGAL.

Notas taquigráficas

DES. PRESIDENTE - O julgamento deste feito foi 
adiado na sessão anterior, a pedido do Desembargador 
Vogal, quando, então, os Desembargadores Relator e 
Revisor negavam provimento.

DES. FLÁVIO LEITE - De acordo com o 
Desembargador Relator.

Súmula - NÃO PROVIDO O RECURSO.

. . .

patrimônio seja mínima, tal não afasta o desvalor da ação 
representado pelo emprego de violência ou grave ameaça 
à pessoa (Curso de direito penal. Parte especial. 4. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 2, p. 397-398).

Nesse mesmo sentido, vem decidido este egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Apelação criminal. Concurso de crimes. Materialidade e 
autoria. Prova em relação a apenas a um delito. Absolvição. 
Art. 386, IV, do CPP. Extorsão. Crime complexo. Diversidade 
de bens jurídicos. Violência ou grave ameaça. Requisito 
do tipo. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. - No 
caso de concurso de crimes, havendo prova da materiali-
dade e autoria apenas em relação a um dos delitos, deve 
ser reformada parcialmente a sentença condenatória, para 
que o acusado seja absolvido do crime cuja autoria não 
foi comprovada, nos termos art. 386, inciso IV, do Código 
de Processo Penal. - A extorsão é um crime complexo, que 
protege o patrimônio, a liberdade individual e a integridade 
física e moral da pessoa humana. - Assim, a violência e a 
grave ameaça contidas no tipo penal não podem ser conside-
radas de menor importância, impedindo a aplicação do prin-
cípio da insignificância ao delito de extorsão [...] (Apelação 
Criminal 1.0433.02.060645-8/001 - Relator: Des. Delmival 
de Almeida Campos - j. em 24.09.08).

Apelação criminal. Extorsão. Emprego de faca. Materialidade 
e autoria incontroversas. Confissão. Inconformismo defen-
sivo. Pedido absolutório. Alegação de ausência de dolo. 
Embriaguez. Inocorrência. Impossibilidade. Princípio da insig-
nificância. Inaplicabilidade. Desclassificação para o delito 
do art. 345 do Código Penal. Inadmissibilidade. Alteração 
da capitulação para o crime de roubo. Procedência. Recurso 
conhecido e desprovido, alterada apenas a capitulação 
do delito (Apelação Criminal 1.0439.02.000543-5/001 - 
Relatora: Des.ª Márcia Milanez - j. em 26.02.08).

Extorsão. Absolvição. Princípio da insignificância. 
Inadmissibilidade. Restando comprovado que o agente cons-
trangeu a vítima, mediante grave ameaça exercida pelo 
emprego de arma de fogo, a lhe servir gratuitamente uma 
cerveja, caracterizado está o delito de extorsão, pois o prin-
cípio da insignificância não tem aplicabilidade aos crimes 
complexos, já que, além do patrimônio, são também tute-
lados os princípios da integridade e liberdade da vítima 
(Apelação Criminal 1.0090.04.007352-1/002 - Relator: 
Des. Antônio Armando dos Anjos - j. em 1º.09.09).

Logo, tratando a espécie de crime de extorsão, 
mesmo que a quantia extorquida seja considerada de 
pequena monta, incabível a aplicação do princípio da 
insignificância ou de bagatela, que, pela atipicidade 
conglobante, afasta a tipicidade penal, pois, nesse tipo de 
delito, mais do que o valor do produto extorquido, preva-
lece a extrema vilania da ação praticada pelo agente.

Malgrado a irresignação do ora apelante, diante 
do alto grau de censurabilidade da conduta, ainda que 
de pequeno valor a extorsão, não tem aplicabilidade, 
nos crimes complexos, o princípio da insignificância, 
pois, além do patrimônio, são também tutelados os prin-
cípios da integridade e liberdade da vítima em uma só 
unidade jurídica.

Homicídio qualificado tentado - Habeas corpus 
- Prisão preventiva - Constrangimento ilegal - 
Configuração  - Paciente maior de 70 anos e 

portador de  doença grave - Prisão domiciliar - 
Admissibilidade - Aplicação de medida cautelar  -

 Possibilidade - Concessão da ordem

Ementa: Habeas corpus. Tentativa de homicídio. 
Paciente idoso e acometido por enfermidade grave. 



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 253-316, out./dez. 2011 |        283

Constrangimento ilegal configurado. Prisão domiciliar. 
Fixação de medida de segurança. Concedido habeas 
corpus. 

- Ordem concedida, com determinação de aplicação de 
medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, consistente 
em comparecimento periódico em juízo, quinzenalmente, 
na primeira e terceira semanas do mês, para informar e 
justificar atividades. Além da medida acima determinada, 
pode o Juízo de primeira instância aplicar outras que 
julgar convenientes ao caso concreto. 

HABEAS CORPUS N° 1.0000.11.070365-9/000 - 
Comarca de Belo Horizonte - Paciente: Waldir Lallo - 
Autoridade coatora: Juiz de Direito do II Tribunal do Júri 
de Belo Horizonte - Relator: DES. DOORGAL ANDRADA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Delmival de Almeida 
Campos, na conformidade da ata dos julgamentos e 
das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM 
CONCEDER O HABEAS CORPUS. 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2011. - Doorgal 
Andrada - Relator. 

Notas taquigráficas 

Assistiu ao julgamento, pelo paciente, a advogada 
Michelli Rezende Lallo. 

DES. DOORGAL ANDRADA - Trata-se de habeas 
corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de 
Waldir Lallo, que estaria sofrendo constrangimento ilegal 
em virtude de decisão que decretou sua prisão preven-
tiva pela suposta prática do delito de homicídio tentado. 
Sustenta que tal decisão carece de fundamentação, sendo 
que se baseou tão somente na gravidade do delito e na 
alegação genérica de se garantir a ordem pública e asse-
gurar a aplicação da lei penal; que estão ausentes os 
requisitos que autorizam a prisão preventiva contidos no 
art. 312 do CPP; que é primário, idoso, e que possui resi-
dência fixa e bons antecedentes, de modo que não repre-
senta risco à ordem pública; que tem direito ao bene-
fício da prisão domiciliar, visto que preenchidos todos os 
pressupostos legais, além de se encontrar gravemente 
enfermo. Por fim, pugna, liminarmente, pela concessão da 
ordem para que, ao final, possa responder ao processo 
em liberdade (f. 02/12). 

A liminar foi indeferida (f. 220/221). As informa-
ções foram prestadas pelo d. Magistrado (f. 224/225). 
O parecer da d. Procuradoria de Justiça é no sentido da 
denegação da ordem (f. 255/262). 

É o relatório. Decido. 

Segundo consta, o paciente foi denunciado pela 
suposta prática dos crimes de homicídio triplamente 
qualificado tentado e formação de quadrilha, tendo em 
vista que no dia 22.07.2011 teria contratado o corréu 
Vanildo Andrade Paulino para ceifar a vida da vítima, que 
foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, só 
vindo a sobreviver por circunstâncias alheias à vontade 
dos acusados. 

O motivo que teria impulsionado o paciente a enco-
mendar a morte da vítima Fernando Demétrio Nogueira 
dos Reis teria sido a tentativa de desfazer uma transação 
comercial de um terreno que havia vendido para o ofen-
dido. Porém, este último teria ingressado na Justiça a fim 
de ver cumprido o contrato firmado, ocasião na qual teria 
obtido êxito. 

Dessa forma, como não conseguiu rescindir o 
negócio, o paciente teria ameaçado a vítima Fernando 
e sua família por diversas vezes, até que, com a intenção 
de retomar definitivamente o imóvel em questão, que por 
sinal havia sofrido grande valorização, resolveu ceifar a 
vida de seu desafeto. 

Ocorre que, apesar da gravidade concreta do 
delito, o paciente, além de contar com mais de 75 
anos de idade, está seriamente enfermo, acometido por 
doença cardiovascular, hipertensão, diabetes e depressão 
crônica. 

Dessa forma, fazendo uma analogia com o art. 117 
da LEP, que prevê a possibilidade de prisão domiciliar 
para aqueles que possuem idade superior a 70 anos e 
para aqueles acometidos por doença grave, acredito 
ser possível a concessão do benefício da prisão em resi-
dência particular ao paciente. 

Com essas considerações, por vislumbrar a exis-
tência de constrangimento ilegal, concedo a ordem e 
determino a aplicação de medida cautelar prevista no 
art. 319 do CPP, consistente em comparecimento perió-
dico em juízo, quinzenalmente, na primeira e terceira 
semanas do mês, para informar e justificar atividades. 
Além da medida acima determinada, pode o Juízo de 
primeira instância aplicar outras que julgar convenientes 
ao caso concreto. 

Expeça-se alvará de soltura na origem se por al não 
estiver preso. 

DES. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS - Peço vista. 

Notas taquigráficas 

Assistiram ao julgamento, pelo paciente, os advo-
gados Fernando Cesar Lallo e Michelli Rezende Lallo. 

DES. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS (Presidente) 
- O julgamento deste feito foi adiado na sessão anterior, 
a pedido do Des. 1º Vogal, quando, então, o Des. Relator 
concedia a ordem de habeas corpus. 
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HABEAS CORPUS Nº 1.0000.11.072665-0/000 - 
Comarca de Barbacena - Interessada: Margarida de 
Fátima Pinto Lobo Silva - Autoridade coatora: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Paciente: John 
Lennon Henrique da Silva - Relator: DES. ALBERTO 
DEODATO NETO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em declinar da competência para a Turma Recursal do 
1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Barbacena. 

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2011. - Alberto 
Deodato Neto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO DEODATO NETO (Relator) - Trata-se 
de habeas corpus impetrado em favor de John Lennon 
Henrique da Silva, em que se alega constrangimento 
ilegal por parte da i. Representante do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, que ofereceu denúncia 
em desfavor do paciente pela suposta prática do delito 
previsto no art. 147 do CP, c/c art. 61, II, h, ambos do 
CPB, não obstante a alegada ausência de justa causa 
para a persecução criminal. 

Pleiteia o impetrante o trancamento da ação penal 
diante da ausência de justa causa para dar prossegui-
mento ao feito, de vez que a denúncia teria sido ofere-
cida sem qualquer lastro probatório, utilizando-se apenas 
de versão unilateral dos fatos. Aduz, ainda, que se deve 
prezar pela intervenção mínima do Estado na seara penal 
(f. 02/15). 

A liminar foi indeferida (f. 43). 
Informações prestadas às f. 109/116. 
Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça 

opinou pela denegação da ordem (f. 105/107). 
É o relatório. 
Conheço o pedido, pois presentes os pressupostos 

de admissibilidade e processamento. 
Após analisar detidamente as provas colacionadas 

pelo impetrante, é de fácil constatação que o constran-
gimento ilegal que ora se alega tem origem em atos 
da i. Representante do Ministério Público com atribui-
ções perante o Juizado Especial Criminal da Comarca 
de Barbacena. Trata-se, em verdade, de delito de menor 
potencial ofensivo, cujo trâmite está regulamentado pela 
Lei 9.099/95. 

Assim, falece competência a este eg. Tribunal para a 
análise das pretensões do d. impetrante, consoante juris-
prudência dominante. Sobre o tema: 

Ementa: Habeas corpus. Delito de injúria. Crime de menor 
potencial ofensivo. Pedidos de trancamento da ação penal. 
Competência da Turma Recursal do Juizado Especial 
Criminal. Não conhecimento. (TJMG - Habeas Corpus 

Habeas corpus - Autoridade coatora - 
Representante do Ministério Público do Juizado 
Especial Criminal - Julgamento - Competência 
- Turma Recursal do Juizado Especial Criminal - 

Art. 98, I, da Constituição Federal - 
Aplicação analógica

Ementa: Habeas corpus. Representante do Ministério 
Público do Juizado Especial Criminal apontado como 
autoridade coatora. Incompetência deste egrégio Tribunal 
para julgar o feito. Aplicação analógica do art. 98, I, da 
Constituição Federal. Competência declinada para a 
Turma Recursal do Juizado Especial Criminal. 

- Quando o suposto constrangimento ilegal decorre de 
ato de autoridade do Juizado Especial Criminal, falece 
competência a este Tribunal para o julgamento de habeas 
corpus, consoante jurisprudência dominante e por apli-
cação analógica do art. 98, I, da Constituição Federal. 

DES. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS - Pedi vista 
na sessão passada e compartilhei o pedido de vista com 
meu colega, o Des. Júlio Cezar Guttierrez. 

Cheguei à mesma conclusão do em. Des. Relator. 

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - Também pedi 
vista dos autos na sessão anterior e peço até vênia para 
divergir de Vossa Excelência. O caso não me parece 
grave, no meu entendimento ele é gravíssimo, pois se trata 
de imputação de homicídio triplamente qualificado, com 
concurso de agentes, e isso me levou a analisar os autos 
com maior exatidão, embora o voto do Des. Doorgal, 
como sempre, seja suficiente para enfrentar toda a 
questão, ainda mais agora com os subsídios trazidos pelo 
em. Des. Delmival de Almeida Campos. 

Quero destacar que a excepcionalidade da prisão 
domiciliar, prevista no art. 318 do Código de Processo 
Penal, que se ajusta ao caso do ora paciente, é a hipó-
tese de ser ele portador de doença grave. A prisão domi-
ciliar seria cabível se ele tivesse mais de 80 anos, o que 
não é o caso, mas ele, por documento trazido aos autos 
pela ilustre advogada, Dr.ª Michelle, é portador de uma 
doença grave e, literalmente, está escrito no documento 
médico que ele corre risco de vida. 

E, com base nessa simples, mas poderosa, 
expressão, eu curvo-me à evidência dos autos e também 
concedo a ordem diante do risco de vida que, informa o 
médico, ele está correndo. 

Por conta disso, vejo perfeitamente cabível a medida 
substitutiva deferida pelo em. Des. Doorgal Andrada. 

É como voto. Concedo a ordem, Sr. Presidente. 

Súmula - CONCEDIDO O HABEAS CORPUS.

. . .
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n° 1.0000.10.064470-7/000 - Rel. Des. Paulo Cézar Dias - 
DJ 14.12.2010.) 

Juizado Especial Criminal. Decisão. Mandado de segurança. 
Competência. Junta Recursal. - É da Junta Recursal a apre-
ciação de recursos, habeas corpus e mandados de segu-
rança impetrados contra decisões dos titulares dos Juizados 
Especiais. (TJMG - MS nº 2.0000.00.363117-6/0000 - Rel. 
Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes - DJ de 17.10.2002.) 

Além disso, in casu, deve-se aplicar o art. 98, I, da 
Constituição Federal, pois, ainda que o habeas corpus 
não seja considerado um recurso, analogicamente, deve 
ser ele também julgado pelas turmas de Juízes de primeiro 
grau: 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os 
Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados 
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de causas cíveis de menor complexidade e infra-
ções penais de menor potencial ofensivo, mediante os proce-
dimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses 
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por 
turmas de juízes de primeiro grau; [...]. 

Diante do exposto, declino da competência para 
a Turma Recursal do 1º Juizado Especial Criminal da 
Comarca de Barbacena, para onde deverão ser reme-
tidos os autos. 

DES. WALTER LUIZ DE MELO - De acordo com o 
Relator. 

DES. JUDIMAR BIBER - De acordo com o Relator. 

Súmula - DECLINAR DA COMPETÊNCIA.

. . .
 

Porte ilegal de arma de fogo - Crime formal e de 
perigo abstrato - Ausência de potencialidade 
lesiva - Irrelevância - Agente que possui arma 

de fogo ou munição em desacordo com a 
determinação legal no interior de sua residência 

ou empresa - Conduta típica - Período de anistia - 
Absolvição - Impossibilidade

Ementa: Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. 
Materialidade devidamente comprovada por laudo peri-
cial. Ausência de potencialidade lesiva. Irrelevância. 
Crime de perigo abstrato. Conduta típica. Absolvição pelo 
período de anistia. Impossibilidade. Crime não abran-
gido. Condenação mantida. 

- Restando devidamente colacionado aos autos laudo 
pericial que comprova a eficiência da arma de fogo, não 
há falar-se em ausência de materialidade. 

- Tratando-se de crime de porte ilegal de arma de fogo, 
não há absolvição por ausência de potencialidade lesiva, 
pois o delito descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003 é 
formal e de perigo abstrato, prescindindo-se da demons-
tração do efetivo perigo no caso concreto, de forma que 
o simples porte de qualquer arma de fogo configura o 
delito. 

- Impossível a absolvição pelo período de anistia, uma 
vez que este foi concedido àqueles que possuem arma ou 
munição em desacordo com determinação legal dentro 
de sua residência ou empresa, e não àqueles portadores 
de arma de fogo ou munição em via pública.

Desprovimento ao recurso que se impõe. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0024.06.092600-3/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: André Lino de 
Gouvea - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM NÃO PROVER O RECURSO. 

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2011. - Antônio 
Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - Presentes 
os pressupostos de sua admissibilidade, conhece-se do 
recurso. 

Trata-se de recurso interposto em face da sentença 
de f. 99/109, condenatória nas sanções do art. 16, IV, 
da Lei 10.826/03, às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 
pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixado o valor do 
dia-multa no mínimo, sendo substituída a pena privativa 
de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consis-
tentes em prestação pecuniária no valor de um salário 
mínimo, e prestação de serviços à comunidade por igual 
período da condenação, em favor de unidades a serem 
fixadas pelo Juízo da Execução. 

Nas razões de f. 129/134, pleiteia-se, preliminar-
mente, “a ausência de materialidade, porquanto não foi 
constatada a prestabilidade da arma de fogo”. Quanto 
ao mérito, pugna-se pela absolvição ante a atipicidade da 
conduta, devido à ausência de potencialidade lesiva ou, 
ainda, porque a conduta praticada se encontra naquela 
beneficiada pelo período de anistia. 

Consigna a denúncia: 
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No dia 4 de junho de 2006, por volta das 23h30, na Rua 
Gilson Bretãs, número 462, no Bairro 1º de Maio, nesta 
Capital, o denunciado foi flagrado mantendo, sob sua 
guarda, arma de fogo sem a autorização e em desacordo 
com a determinação legal, qual seja 1 (um) revólver calibre 
38, marca Taurus, numeração adulterada, municiada com 5 
(cinco) cartuchos calibre 38, intactos e em condição de uso. 
Segundo se apurou, policiais militares, em ronda pelo Bairro 
1º de Maio, avistaram o veículo VW/Gol 16V, cor prata, placa 
MTQ-4068, estacionado em um local de comercialização de 
entorpecentes, e, avistando o proprietário do veículo se apro-
ximar, o abordaram. Ato contínuo, os milicianos procederam 
à busca no interior do veículo. 
Durante a busca, foi encontrado no interior do veículo, 
debaixo do tapete do lado do motorista 1 (um) revólver 
calibre 38, marca Taurus, numeração adulterada, carregado 
com 5 (cinco) cartuchos intactos e em condição de uso. 

Do exame da preliminar. 
Alega o apelante a ausência de materialidade, 

porquanto não houve, com certeza, a prestabilidade da 
arma apreendida. 

Cabe somente ressaltar que essa alegação não 
deveria ser suscitada em sede de preliminar, pois abrange 
matéria de mérito e por tal motivo será analisada em sede 
própria. 

Do mérito. 
A autoria delitiva é incontroversa, tanto que não é 

objeto de insurgência no presente recurso. 
No tocante à materialidade, esta restou suficien-

temente demonstrada pelo laudo pericial que constatou 
a eficiência da arma de fogo, colacionado nos autos, à 
f. 81, não havendo falar-se em sua inexistência. 

Pleiteia o apelante a absolvição ante a atipicidade 
da conduta, sustentando a ausência de potencialidade 
lesiva na conduta praticada. 

Ora, é cediço que o delito descrito no art. 14 da 
Lei 10.826/2003 é formal e de perigo abstrato, pres-
cindindo-se da demonstração do efetivo perigo no caso 
concreto, de forma que o simples porte de qualquer arma 
de fogo de uso permitido configura o delito. 

Ademais, como já descrito, o laudo pericial de f. 81 
relata que a referida arma se encontrava apta a ofender a 
integridade física de outrem, porquanto poderia ser utili-
zada em qualquer tempo. 

Continuadamente, sustenta-se que a conduta 
praticada se enquadra no art. 14 da Lei 10.826/03, e, 
portanto, deve ser beneficiado pelo período de anistia. 

Novamente, sem razão o apelante. 
Foi editada a MP 417/08, constando em seu art. 30 

que 

os possuidores e proprietários de armas de fogo de fabricação 
nacional, de uso permitido e não registradas, deverão soli-
citar o seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, apre-
sentando nota fiscal de compra ou comprovação da origem 
lícita da posse, pelos meios de prova em direito admitidos, 

ou declaração firmada na qual constem as características da 
arma e a sua condição de proprietário. 

Pelo que se depreende dos autos, a arma calibre 
38, de numeração raspada, foi apreendida no veículo 
do apelante. A conduta é típica. O período de anistia 
foi concedido pela medida provisória aos possuidores 
de arma de fogo mantida em casa e em situação irre-
gular, dando a oportunidade para a sua entrega à Polícia 
Federal ou regularização da situação até o encerramento 
do prazo previsto legalmente. 

Há de ser feita uma diferenciação entre porte e 
posse de arma de fogo ou munição. 

O porte significa que o agente tem uma arma de 
fogo ou munição em desacordo com determinação legal, 
ao seu alcance, em via pública, em condições de fazer 
rápido uso, sem obstáculos. Já a posse tem a ver com a 
guarda da arma de fogo autorizada no interior da resi-
dência ou em local de trabalho. Somente os possuidores, 
os que detêm armas de fogo, acessórios e munições, em 
sua residência ou empresa, é que foram anistiados. 

Portanto, fica suficientemente demonstrado que a 
conduta do apelante está classificada no art. 16, IV, da 
Lei 10.826/03, conforme bem constou na sentença. 

Para a configuração do delito previsto no art. 16, 
IV, da Lei 10.826/03, não é necessário comprovar que 
o agente tenha raspado a numeração da arma de fogo, 
porquanto basta que esteja ele portando a arma de fogo 
“com numeração, marca ou qualquer outro sinal de iden-
tificação raspado, suprimido ou adulterado”. 

Nesse sentido eis a jurisprudência: 

Porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. 
Irrelevância da raspagem não ter sido feita pelo agente. 
Crime configurado. - Para a configuração do delito previsto 
no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, 
basta a comprovação de que o agente portava arma de fogo 
de numeração raspada, pois o núcleo do tipo não exige que 
o seu portador seja o autor da raspagem. Recurso provido. 
(Apelação nº 1.0024.04.519909-8/001, data da publicação 
18.03.2008.) 

Sendo assim, restando comprovado que o apelante 
portava arma de fogo com a numeração raspada, 
mantém-se a sentença hostilizada. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. 
Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PAULO CÉZAR DIAS e ANTÔNIO 
ARMANDO DOS ANJOS. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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Apropriação indébita majorada em razão 
de emprego - Art. 168, § 1º, III, do Código 

Penal - Autoria e materialidade comprovadas 
- Desclassificação do crime para exercício 

arbitrário das próprias razões - Inadmissibilidade 
- Réu primário e de bons antecedentes - Pena - 

Redução - Mínimo legal - Possibilidade

Ementa: Penal. Apropriação indébita. Absolvição. 
Impossibilidade. Autoria e materialidade compro-
vadas. Apropriação de dinheiro em razão do exercício 
do emprego. Desclassificação para o crime de exercício 
arbitrário das próprias razões. Inadmissibilidade. Pena. 
Redução de ofício. Necessidade. Recurso conhecido e 
parcialmente provido. 

- A manutenção da condenação é medida que se impõe, 
porquanto resta comprovado que o apelante se apropriou 
de coisa alheia de que tinha a posse licitamente, sem a 
intenção de restituí-la. 

- Sendo o agente primário e de bons antecedentes, a pena 
deve tender ao mínimo legal. 

Recurso parcialmente provido. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0518.06.107195-8/001 - 
Comarca de Poços de Caldas - Apelante: Diego Rodrigues 
Santos - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. PEDRO VERGARA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Alexandre Victor de 
Carvalho, na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR 
PROVIMENTO PARCIAL. 

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2011. - Pedro 
Vergara - Relator.

Notas taquigráficas 

Retirado de pauta pelo Des. Relator. 

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO 
(Presidente) - O julgamento deste feito foi retirado de 
pauta na sessão do dia 02.08.2011, a pedido do Des. 
Relator. 

DES. PEDRO VERGARA - Cuida-se de ação penal 
pública promovida pelo Ministério Público contra Diego 
Rodrigues Santos como incurso nas sanções do art. 168, 
§ 1º, inciso III, c/c o art. 71, ambos do Código Penal. 

Narra a denúncia que o apelante era funcionário 
da pizzaria “Mama Mia” e trabalhava como operador 
de caixa e, em razão de seu emprego reiteradamente se 
apropriava de maneira indevida do dinheiro destinado ao 
caixa da pizzaria. 

Segundo consta, Diego deixava de registrar os 
pedidos de pizza no computador e fazia os registros 
apenas em rascunhos, deixando de seguir as normas da 
empresa, apropriando-se do dinheiro da empresa em 
continuidade delitiva, tudo conforme consta do anexo 
inquérito policial (f. 02/04). 

Recebida a denúncia, o apelante foi citado, interro-
gado, apresentada a defesa preliminar de f. 44/45 (f. 36, 
40, 42-43). 

As testemunhas arroladas foram ouvidas, nada 
requerendo as partes em diligência (f. 100/111, 97). 

O Órgão Ministerial requer a condenação nos 
termos da inicial, manifestando-se nos mesmos termos o 
Assistente de Acusação, rogando a defesa a absolvição 
por ausência de provas e alternativamente a desclas-
sificação para o art. 345 do CP (f. 97/99, 112/115 e 
119/141). 

Proferida a sentença, o apelante foi condenado nas 
sanções do art. 168, § 1º, inciso III, c/c o art. 71, todos 
do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no mínimo 
legal, no regime aberto, substituindo a pena por pres-
tação de serviços à comunidade e prestação pecuniária 
(f. 143/154). 

Inconformado com a decisão, recorreu o apelante, 
pugnando pela absolvição ou desclassificação para o 
art. 345 do Código Penal, rogando o Ministério Público 
improvimento do apelo. No mesmo sentido se manifes-
tando a d. Procuradoria-Geral de Justiça (f. 166/190, 
191/198 e 205/208). 

É o breve relato. 
I - Da admissibilidade - Conheço do recurso visto 

que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. 
II - Das preliminares - Inexiste na espécie qualquer 

nulidade, tampouco causa de extinção da punibilidade. 
III - Do mérito - Cuida-se de delito de apropriação 

indébita praticado por empregado em continuidade deli-
tiva cuja norma penal incriminadora se encontra inscul-
pida no art. 168, § 1º, inciso III, c/c art. 71 ambos do 
Código Penal. 

Cinge-se o inconformismo defensivo à absolvição, 
por ausência de provas, ou à desclassificação para o 
crime do art. 345 do Código Penal. 

A materialidade delitiva se encontra comprovada, 
principalmente através da Portaria de f. 06, do boletim de 
ocorrência de f. 09/11 e do laudo pericial de f. 28. 

A autoria também é inconteste. 
O apelante nega a prática do delito tanto na fase 

inquisitiva como em juízo (f.11e 42/43). 
O mesmo alega que o pagamento não estava 

em dia e foi autorizado a retirar importâncias do caixa 
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a título de pagamento, autorização dada pelo proprie-
tário da empresa Alexandre e que sempre fazia retiradas 
do caixa para diversos pagamentos da empresa, inclusive 
dos funcionários e fornecedores. 

Este ressalta ainda que no dia da abordagem poli-
cial nenhum dinheiro foi encontrado com ele. 

A prática delitiva, todavia, restou devidamente 
comprovada pela prova testemunhal colhida. 

A vítima Alexandre Franco narra a dinâmica dos 
fatos, esclarecendo que começou a controlar o caixa da 
empresa e sempre havia prejuízo e, diante dessa descon-
fiança, contratou um detetive particular que passou a 
monitorar a pizzaria através de um sistema de segurança 
e, durante dois meses, foi constatado que Diego furtava 
dinheiro dentro do caixa, sendo que, para fazer isso, 
deixava de registrar a saída de algumas pizzas no compu-
tador (f. 15). 

Aliás, o laudo pericial confirma que, após análise 
dos DVDs encaminhados, verificaram que: 

[...] constataram que o local era um setor da Pizzaria 
Mama Mia, com início das imagens datadas de 
22/07/2006, onde funcionava o caixa e mostrava 
o indiciado recebendo dinheiro em pagamentos de 
contas e se apropriando de cédulas monetárias e 
tirando sua carteira do bolso, colocando dinheiro 
dentro da carteira voltando a colocá-la no bolso, 
atitude registrada por repetidas vezes (f. 28). 

A vítima Alexandre, em juízo, narra o momento em 
que observou o réu se apropriando do dinheiro, in verbis:

[...] filmagens eram nítidas demonstrando que o acusado 
desviava dinheiro do caixa para o seu próprio bolso; em um 
domingo do ano de 2006, ao término do funcionamento do 
estabelecimento, sem a presença dos demais funcionários, 
mas ainda do detetive que contratou, chamou o acusado e 
lhe disse que a situação não poderia perdurar; confessou ele 
que, de fato, se apropriava de numerário da empresa, mesmo 
porque tomou conhecimento de que o declarante não estava 
recolhendo seu FGTS [...] (f. 100/102). 

O depoimento da testemunha Adalberto Gomes se 
encontra ademais em consonância com as declarações 
da vítima como se verifica às f. 103/104. 

As alegações das testemunhas de defesa de que 
o réu era tido como gerente da loja e que as filmagens 
não revelam nada de mais, sendo que viram o réu tirar 
o dinheiro do caixa e colocar na carteira como também 
o inverso (f. 109/110) vão de encontro a toda a prova 
dos autos, mormente o laudo pericial feito com base nas 
filmagens e no depoimento do detetive contratado para 
solucionar a questão (f. 103/104). 

A palavra da vítima, portanto, se apresenta harmô-
nica e em consonância com a prova colhida. 

Ademais, a versão do réu de que assim procedia 
porque a vítima lhe devia saldos trabalhistas não torna 
sua conduta legítima, porquanto sabia que estava agindo 

erradamente e tal não o exime de sua responsabilidade, 
porquanto em momento algum, caso não fosse desco-
berto, iria fazer compensar o dinheiro apropriado com o 
valor do FGTS não depositado pela vítima. 

A Procuradoria-Geral de Justiça assim se mani-
festou sobre o tema: 

[...] Veja-se que o próprio apelante admitiu que fez diversos 
saques do caixa do estabelecimento comercial da vítima, 
alegando, apenas, que assim procedeu em razão de seu 
empregador não cumprir com as suas obrigações trabalhistas 
e ter concordado com tais operações. 
Todavia, tais justificativas não foram comprovadas nos 
autos, sendo que a vítima Alexandre, dono da pizzaria, não 
confirmou tal autorização, situação que se evidencia também 
pelas declarações da testemunha Daniel dos Reis Silva, que 
trabalhava como operador de caixa antes do horário do 
apelante, que esclareceu que ‘... que nenhuma outra neces-
sidade não ocorria autorização para funcionários retirar 
dinheiro do caixa...’ (sic, f. 107). 
[...] 
Cumpre salientar que, caso existissem créditos trabalhistas a 
seu favor, o apelante deveria acionar a Justiça do Trabalho 
para o recebimento dos seus direitos, mas nunca se apropriar 
indevidamente de numerário alheio de que tinha a posse em 
razão do seu emprego (f. 207-208). 

O animus sibi habendi do apelante ademais resta 
devidamente comprovado, porquanto o mesmo, após se 
apoderar de forma ilícita do valor que tinha em razão do 
seu cargo, não o devolveu à vítima. 

Sobre o tema leciona Júlio Fabbrini Mirabete: 

A vontade de apropriar-se de coisa alheia móvel (animus 
rem sibi habendi) é o dolo do crime. Exige-se o elemento do 
tipo, ou seja, a vontade de ter, como proprietário, a coisa 
para si ou para outrem, com a vontade de não restituí-la. 
Está presente o elemento subjetivo quando o agente pratica 
ato incompatível com a possibilidade de ulterior restituição da 
coisa ou seu emprego ao fim determinado (in Código Penal 
interpretado. São Paulo: Atlas, 1999, p. 1.070). 

Eis a jurisprudência: 

Tipifica-se o delito de apropriação indébita quando o 
agente reverte a posse, até então lícita, que mantinha sobre 
os objetos não devolvidos, para então considerá-los como 
de sua propriedade, deles dispondo livremente (TACRSP, 
RJTACRIM 1/61).

O apelante lado outro salienta que assim agiu 
porque a empresa lhe estava devendo créditos traba-
lhistas, bem como não fazia o depósito de seu FGTS, 
pugnando, dessarte, pela desclassificação para o crime 
do art. 345 do CP, ou seja, exercício arbitrário das 
próprias razões. 

No entanto, sua versão não pode prosperar, visto 
que a versão do mesmo não restou demonstrada, inexis-
tindo prova para comprovar suas alegações. 

E, como se sabe, a prova cabe a quem alega nos 
termos do art. 156 do Código Penal. 
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Tortura - Art. 1º, II, da Lei 9.455/97 - Crime 
próprio - Sujeito ativo - Dupla valoração pessoal 
- Majorante do art. 1º, § 4º, da Lei de Tortura - 

Não cabimento - Prescrição retroativa - 
Extinção da punibilidade

Ementa: Apelação criminal. Tortura. Art. 1º, II, da Lei 
9.455/97. Crime próprio. Dosimetria. Dupla valoração 
da condição pessoal do sujeito ativo. Majorante do 
art. 1º, § 4º, da Lei 9.455/97. Vedação. Prescrição retro-
ativa reconhecida.

A intenção, a vontade dolosa do apelante de 
se apropriar do dinheiro que não lhe pertencia resta, 
portanto, evidenciada, não havendo que se falar em 
absolvição. 

Eis a jurisprudência: 

A apropriação indébita, nos expressos termos do art. 168 
do CP de 1940, pressupõe a anterior posse ou detenção da 
coisa móvel pelo agente. Nela, a coisa não é subtraída ou 
ardilosamente captada de seu dono, pois já estava no legí-
timo e desvigiado poder de disponibilidade física daquele 
(TACRSP, RT 598/350).

 No entanto, de ofício, entendo que a pena apli-
cada ao réu deve ser reduzida, porquanto algumas 
circunstâncias judiciais não foram examinadas da melhor 
forma, motivo pelo qual passo a reestruturar as penas do 
recorrente. 

Na primeira fase, considerando a culpabilidade 
como a reprovação social que o crime e o autor do fato 
merecem, no presente caso vislumbro-a como normal. 
Possui bons antecedentes, pois, ausente condenação 
transitada em julgado. Por conduta social, tem-se a 
análise conjunta do comportamento do agente em seu 
meio social, na família, na sociedade, na empresa, na 
associação de bairro etc., donde se conclui pelas provas 
carreadas aos autos a impossibilidade de inferência dessa 
circunstância de forma negativa, pois nenhuma prova foi 
feita nesse sentido. 

Já a personalidade, nos dizeres de José Antônio 
Paganella Boschi, 

[...] é mais complexa do que essas simples manifestações 
de caráter ou de temperamento, não sendo fácil deter-
minar-lhe o conteúdo, porque além das exigências relacio-
nadas ao conhecimento técnico-científico de antropologia, 
psicologia, medicina, psiquiatria e, de outro lado, aqueles 
que se dispõem a realizá-lo tendem a racionar com base nos 
próprios atributos de personalidade, que elegem, não raro, 
como paradigmas. Isso tudo para não falarmos, por hora, na 
tese que propõe a absoluta impossibilidade de determinação 
da personalidade, que é dinâmica, que nasce e se cons-
trói, permanentemente, com o indivíduo [...] (BOSCHI, José 
Antônio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004, p. 207).

 E continuando na linha de raciocínio do referido 
autor: 

[...] sem nenhuma pretensão de, com as respostas, dar o 
problema por resolvido, queremos registrar nossa adesão à 
corrente que propõe a punibilidade pelo que o agente fez, e 
não pelo que ele é ou pensa, para não termos que renegar 
a evolução do direito penal e retornarmos ao tempo em que 
os indivíduos eram executados porque divergiam, e não pelo 
que faziam [...] (obra citada, p. 212).

Não há assim registro nos autos sobre a persona-
lidade do apelante. Os motivos são normais à espécie. 
As circunstâncias são favoráveis já que não se destoam 
da normalidade. As consequências do crime reputam-se 

desfavoráveis, visto que houve prejuízo à vítima, que em 
nada contribuiu para o delito. 

Conforme análise supraconsiderada, fixo a 
pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa. 

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agra-
vantes e atenuantes, mantenho a pena provisoriamente 
no patamar acima estabelecido. 

A final, na terceira fase, ausentes causas de dimi-
nuição da pena, mas presente a de aumento do § 1º, 
inciso III, do art. 168 do CP, majoro-a em 1/3 e a concre-
tizo em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 
(treze) dia-multa, no valor mínimo legal, para cada um 
dos crimes perpetrados pelo acusado. 

Por fim, tendo em vista que os crimes foram perpe-
trados em continuidade delitiva, deve ser mantido o 
aumento de 2/3, uma vez que, pelas provas colhidas 
aos autos, o acusado assim agiu por diversas vezes e, 
mesmo não se podendo precisar quantas foram, sabe-se 
que foram muitas, o que justifica o aumento máximo, 
restando, pois, a pena final do réu concretizada em 2 
(dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 
21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal. 

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença, 
fazendo-se apenas adequação do prazo da prestação de 
serviços à comunidade à pena ora imposta. 

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, 
para, de ofício, reduzir as penas impostas para 2 (dois) 
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 
(vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo 
os demais termos da r. sentença fustigada. 

Custas, ex lege. 
É como voto. 

DES. ADILSON LAMOUNIER - De acordo. 

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - De acordo. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL. 

. . .
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delitos dos arts. 3º e 4º, alíneas e e h, respectivamente, 
ambos da Lei 4.898/65 (f. 1.815/1.816). 

Nas razões de f. 1.835/1.850, o Órgão Ministerial 
argumenta que a sentença se omitiu sobre a perda 
do cargo público ocupado pelo réu e também não se 
conforma com a falta de aplicação da majorante do 
art. 1º, § 4º, inciso I, da Lei 9.455/97, ponderando 
que o crime de tortura não exige qualificação espe-
cial do agente, não havendo que se falar, portanto, em 
bis in idem. Mais adiante, prequestionando a matéria, 
insurge-se contra o regime prisional e defende a constitu-
cionalidade do art. 1º, § 7º, da Lei 9.455/97, que impõe 
a fixação do regime fechado. 

Pede o provimento do apelo, para que seja imposta 
a pena de perda do cargo público, comunicando-se à 
Polícia Civil de Minas Gerais, bem como a reestruturação 
da reprimenda, com a incidência da majorante acima 
referida e o recrudescimento do regime prisional. 

Por sua vez, a douta defesa apresentou as razões 
recursais de f. 1.934/1.999, arguindo a prejudicial de 
prescrição da pretensão punitiva. Ainda em sede de preli-
minar, argui a nulidade por ausência de citação e, mais 
adiante, diz que “a responsabilidade é exclusivamente do 
Estado de Minas Gerais”, que, na prática, ainda mantém 
a guarda de presos sob a responsabilidade de policiais 
civis, contrariando a Lei Estadual nº 12.985/98, e, assim, 
o réu não poderia ser responsabilizado pelos supostos 
fatos narrados na exordial acusatória. 

No mérito, questiona a materialidade e a autoria 
do crime, questionando a idoneidade das declarações 
da vítima, que nem sequer se recordou das caracterís-
ticas físicas do agressor, o que, somado ao inconclusivo 
laudo pericial, deveria culminar com a absolvição, ainda 
mais porque a superlotação da cela poderia fazer com 
que o preso se autoflagelasse para obter a transferência 
daquele estabelecimento prisional, conforme afirmado 
por testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e 
perante a Corregedoria-Geral da Polícia Civil. 

Depois de invocar o princípio in dubio pro reo, 
pediu o acolhimento das preliminares, ou, no mérito, a 
absolvição; subsidiariamente, pugnou pela desclassifi-
cação do crime de tortura para mero abuso de autori-
dade (Lei 4.898/95, art. 4º, b), ou, ainda, a redução da 
pena-base e abrandamento do regime prisional, sem que 
haja decretação da perda do cargo público. 

Contrarrazões acostadas às f. 1.867/1.885 e 
2.003/2.019, sem arguição de preliminares. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça mani-
festou-se às f. 2.020/2.037, opinando pelo provimento 
do apelo ministerial e desprovimento do defensivo. 

Conheço dos recursos, porque presentes os pres-
supostos de admissibilidade, adiantando que o apelo 
ministerial será analisado primeiramente, por questão de 
prejudicialidade. 

Consta da denúncia que, no dia 23.09.1999, nas 
dependências da carceragem da “Delegacia de Furtos e 

- A configuração do crime do art. 1º, inciso II, da Lei 
9.455/97 demanda do infrator, necessariamente, a 
condição de agente público, caracterizando-se como 
crime próprio, razão pela qual a incidência da majorante 
do § 4º do referido dispositivo constituiria inegável bis in 
idem. Precedentes.

- Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, depois 
de improvido o recurso ministerial, a prescrição regula-se 
pela pena concreta.

- Verificada a fluência de mais de oito anos entre a data 
do recebimento da denúncia e a publicação da sentença 
condenatória, inevitável o reconhecimento da prescrição 
da pretensão punitiva, com a consequente extinção da 
punibilidade do acusado. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0024.00.113514-4/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1º) Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, 2º) Antônio Helder 
Pires - Apelados: Antônio Helder Pires, Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Relator: DES. RENATO 
MARTINS JACOB 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador José Antonino Baía 
Borges, incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO 
1º RECURSO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO 
2º APELANTE, PREJUDICADO SEU RECURSO. 

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2011. - Renato 
Martins Jacob - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. RENATO MARTINS JACOB - O Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais e Antônio Helder 
Pires interpõem recursos de apelação em face da respei-
tável sentença de f. 1.804/1.816, que condenou este nas 
iras do art. 1º, inciso II e § 5º, da Lei 9.455/97 (apenas 
com relação à vítima Wanderson Pereira de Souza), mas 
absolveu os codenunciados Vander Tavares Gomes, 
José Frederico Falcão de Moura, José Maria de Paula, 
Kennedy Mendes da Silva, Adauri José Gonçalves, Mauro 
Sena Avelar Nunes, Edamar da Silva Corrêa, Ronaldo de 
Almeida Cruz, Almir dos Santos Magalhães e Willian de 
Oliveira Braga, com relação a todas as vítimas, forte no 
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 

Antônio Helder Pires foi condenado a expiar uma 
pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no 
regime semiaberto, negada a conversão em pena substi-
tutiva. O codenunciado Ronaldo de Almeida Cruz ainda 
teve declarada extinta a punibilidade com relação aos 
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iras do art. 1º, inciso II, c/c § 5º, ambos da Lei 9.455/97, 
estando a referida solução afiançada pela jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete 
dar a última palavra sobre a interpretação de norma 
infraconstitucional: 

A figura típica prevista no art. 1º, inciso II, da Lei de Tortura, 
constitui-se em crime próprio, porquanto exige condição 
especial do sujeito ativo, ou seja, é um delito que somente 
poderá ser praticado por pessoa que tenha a vítima sob 
sua guarda, poder ou autoridade, como é o caso do dele-
gado de polícia. Adotando-se o conceito de autoridade 
como elemento normativo do tipo, previsto no art. 5º da Lei 
nº 4.898/1965, a aplicação à espécie da majorante de pena 
(‘se o crime é cometido por agente público’), estabelecida 
no art. 1º, § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, constituiria 
evidente bis in idem na valoração da condição pessoal do 
sujeito ativo. (STJ, HC 27290/SC, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, 
DJ de 02.02.2004, p. 341.) 

Aliás, esse entendimento vem sendo, há muito, 
sustentado por essa colenda 2ª Câmara Criminal, como 
bem ilustra o seguinte julgado: 

A condição de agente público é ínsita ao tipo penal do crime 
de tortura, sendo indevido o aumento da pena decorrente da 
regra do § 4º do art. 1º da Lei nº 9.455/97, que encerra essa 
qualificação, caracterizando autêntico bis in idem (Apelação 
Criminal nº 1.0713.04.033488-8/001, Rel. Desembargador 
Herculano Rodrigues, 31.08.2006). 

Caso também seja esse o entendimento de meus 
Pares, verifico que o quantum final da reprimenda indica 
que já está prescrita a pretensão punitiva estatal, na moda-
lidade retroativa, tal como pugnado no apelo defensivo. 

De fato, observo tratar o presente caso da hipótese 
da prescrição regulada pela pena concretamente imposta 
ao acusado, pois foi improvido o recurso da acusação 
(Código Penal, art. 110, § 1º). 

Considerando-se que a pena privativa de liberdade 
aplicada ao apelante foi de 3 (três) anos e 6 (seis) meses 
de reclusão, impõe-se a observância do prazo prescri-
cional estatuído no inciso IV do art. 109 do Código Penal. 
Assim, a prescrição ocorreria em 8 (oito) anos. 

A denúncia foi recebida em 16.04.2002 (f. 576), e 
a sentença condenatória foi publicada mais de oito anos 
e sete meses depois, em 26.11.2010 (f. 1.817), tempo 
suficiente para fulminar a pretensão punitiva estatal. 

Assim, resta prejudicado o exame meritório do 
apelo defensivo, inclusive quanto às preliminares de nuli-
dade, bem como as demais questões suscitadas no apelo 
ministerial (recrudescimento do regime prisional e perda 
do cargo público). 

Mercê de tais considerações, nego provimento ao 
apelo ministerial e, consequentemente, reconheço a pres-
crição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibi-
lidade de Antônio Helder Pires, nos exatos termos dos arts. 
107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, todos do Código 
Penal, isentando-o da suspensão dos direitos políticos, do 
lançamento de seu nome no rol dos culpados e de todos 

Roubos”, em Belo Horizonte/MG, o detento Wanderson 
Pereira de Souza solicitou medicamentos, por não estar 
se sentindo bem de saúde, razão pela qual foi retirado 
de sua cela, levado até a “sala de torturas”, pelo ora 
apelante Antônio Helder Pires, que, então, “desferiu-lhe 
borrachadas (‘cocotadas’) atingindo especialmente o 
dedo médio da mão direita” (f. 05). 

Tratando-se de recurso com devolutividade limitada, 
cinge-se a controvérsia do apelo ministerial à verificação 
da dosimetria da pena, mais especificamente sobre a inci-
dência, ou não, da majorante do art. 1º, § 4º, inciso I, da 
Lei 9.455/97, e, nesse aspecto, não vejo o que alterar na 
r. sentença fustigada. 

Embora respeitando aqueles que adotam enten-
dimento contrário, creio que a caracterização do crime 
do art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97 sempre exige do 
sujeito ativo uma qualidade especial, podendo ser prati-
cado somente por aqueles que se encontram inves-
tidos na condição de agentes públicos, tal como defi-
nido nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 
Mantenho-me, assim, coerente com o posicionamento 
que adotei como Vogal no julgamento da Apelação 
nº 1.0331.06.002711-6/001. 

Aliás, a questão não é nova, havendo inúmeros 
pronunciamentos desta colenda 2ª Câmara Criminal no 
mesmo sentido, sendo que, inclusive, tal posicionamento 
foi ratificado recentemente no julgamento da Apelação 
nº 1.0105.09.294818-8/001, cuja ementa peço vênia 
para subscrever: 

Consoante precedentes desta Câmara, a Lei nº 9.455/97 - 
naquilo que define o delito de tortura como crime comum 
- não está em consonância com disposições veiculadas em 
tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que possuem 
status de norma constitucional. Se o autor dos fatos tidos 
como tortura não é agente público, não há se falar em prática 
de ato infracional análogo à tortura, que é crime próprio 
(TJMG, Apelação nº 1.0105.09.294818-8/001, Rel.ª 
Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, j. em 09.09.2010). 

Ainda no mesmo sentido: 

A figura típica prevista no art. 1º, inciso II, da Lei de Tortura, 
constitui-se em crime próprio, porquanto exige condição 
especial do sujeito ativo, ou seja, é um delito que somente 
poderá ser praticado por pessoa que tenha a vítima sob sua 
guarda, poder ou autoridade, como é o caso do delegado de 
polícia. (STJ, HC 27290/SC, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, j. em 
04.12.2003). 

Em sendo assim, não há como negar que consti-
tuiria verdadeiro bis in idem considerar a qualidade do 
acusado de agente público em duas fases distintas da 
dosimetria, razão pela qual me parece descabida a inci-
dência da majorante do art. 1º, § 4º, inciso I, da Lei 
9.455/97, exatamente devido à impossibilidade de haver 
dupla apenação sobre o mesmo fato. 

Portanto, está correta a decisão fustigada quando 
condenou Antônio Helder Pires como incurso apenas nas 



292        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 253-316, out./dez. 2011

os demais efeitos secundários da condenação proferida 
em 1ª instância. 

Deixo de determinar a expedição de alvará de 
soltura, haja vista que o apelante já respondeu ao presente 
feito em liberdade, tendo sido intimado da sentença fusti-
gada em sua própria residência (f. 1.856). 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES NELSON MISSIAS DE MORAIS e 
MATHEUS CHAVES JARDIM. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO 1º 
RECURSO E DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE 
DO 2º APELANTE, PREJUDICADO SEU RECURSO. 

. . .

Furto qualificado - Concurso de pessoas - Coisa 
abandonada - Testemunha - Prova - Erro de tipo - 

Configuração - Absolvição

Ementa: Penal. Furto. Erro de tipo. Res aparentemente 
abandonada. Versão coerente. Incerteza. In dubio pro reo. 
Absolvição decretada. Recurso provido e efeitos estendidos.

- Havendo indícios de que os acusados acreditavam 
convictamente que a res por eles subtraída era coisa 
abandonada em local ermo e desabitado, a absolvição 
é medida que se impõe, em razão de dúvida quanto à 
tipicidade do fato, pela firme possibilidade de caracteri-
zação de erro de tipo, dando efeito extensivo do recurso 
ao corréu, nos termos no art. 580 do CPP. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0701.05.129489-3/001 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: Hendrix Tito Freitas - 
Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Corréu: Edilson Rener de Oliveira - Relator: DES. JÚLIO 
CEZAR GUTTIERREZ 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Delmival de Almeida 
Campos, na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM PROVER 
O RECURSO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DO 
JULGADO AO CORRÉU NÃO APELANTE. 

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2011. - Júlio Cezar 
Guttierrez - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - Hendrix Tito 
Freitas, qualificado nos autos, foi denunciado como 
incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, c/c art. 29, 

ambos do CP, porque, em 18.11.2005, por volta das 
13h, na Rua Menino Jesus de Praga, nº 1031, Vila São 
Cristóvão, Cidade e Comarca de Uberaba, em concurso 
com o codenunciado Edilson Rener de Oliveira, subtra-
íram para si, do interior da quadra de esportes situada 
naquele endereço, 3 (três) reatores, 4 (quatro) luminá-
rias e 2 (dois) postes de ferro pertencentes à empresa 
Uberdiesel. 

O MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca 
de Cataguases julgou procedente o pedido contido na 
denúncia e condenou os acusados como incursos nas 
iras do art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 29, ambos os 
dispositivos do CP. Ao réu Hendrix Tito foram impostas as 
penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semia-
berto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal; a Edilson 
Rener, foram aplicadas as penas de 2 (dois) anos de 
reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no 
mínimo legal cominado, substituída, apenas em relação 
a este último, a sanção privativa de liberdade por duas 
restritivas de direitos, consistentes em prestação de 
serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e 
prestação pecuniá ria, no valor de 1 (um) salário mínimo 
(f. 111/115). 

Inconformada, recorreu a defesa do acusado 
Hendrix Tito Freitas, pugnando pela absolvição do 
acusado, ao argumento de inexistência de provas sufi-
cientes para a condenação, e, alternativamente, pelo 
decote da reincidência e pelo abrandamento do regime 
prisional aplicado ao réu (f. 130/139). 

Contra-arrazoando, o Parquet se bate pela manu-
tenção da sentença (f. 141/146). 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do 
parecer da lavra do ilustre Procurador Mariano Guimarães 
Sepúlveda, opina pelo conhecimento e provimento, em 
parte, do apelo defensivo, apenas para a concessão da 
gratuidade e da isenção de custas judiciais (f. 159/166). 

É o relatório, em síntese. 
Preliminarmente, conheço do recurso, presentes os 

pressupostos de admissibilidade. 
No mérito, merece prosperar a tese defensiva de 

absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para 
a condenação. 

Com efeito, verifico que os elementos de convicção 
reunidos ao longo da instrução sugerem firmemente a 
possibilidade de que os acusados, tendo deparado com 
a res furtiva depositada em local desabitado, creram 
tratar-se de coisa abandonada, tendo dela se apropriado 
convictos de tal condição. 

Não tenho dúvidas de que Hendrix Tito e Edilson 
Rener subtraíram, da quadra de esportes situada na Rua 
Menino Jesus de Praga, na Vila São Cristóvão, Cidade e 
Comarca de Uberaba, os objetos relacionados na inicial 
acusatória, quais sejam: 3 reatores, 4 luminárias e 2 
postes de ferro galvanizado, tudo pertencente à empresa 
Uberdiesel (auto de apreensão f. 22). 
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Todavia, a prova oral indica, com probabilidade 
suficiente para suscitar, em sede probatória penal, dúvida 
apta a autorizar a prolação do édito absolutório. 

E tal dúvida não se abala pelo fato de que os 
acusados, quando ouvidos em juízo, ofereceram uma 
inverossímil versão dos fatos, segundo a qual teriam 
sido injustamente apontados por policiais militares como 
autores do furto, e pressionados para reconhecer, em 
APFD, a autoria dos fatos (f. 66/67 e 68/69). Naquela 
ocasião, quando foram presos em flagrantes, eis o que 
afirmaram os acusados: 

[...] que, de fato, praticou o furto do material apreendido, 
ou seja, 03 (três) reatores afixados em chapas 3x4 // 04 
(quatro) luminárias amassadas // 02 (dois) postes de ferro 
galvanizados //, na companhia de Edilson Rener de Oliveira, 
dizendo que achava que o material estava abandonado e que 
iriam vendê-lo e obter com isso algum dinheiro. (Hendrix Tito 
Freitas, f. 9.) 
[...] que, de fato, praticou o furto do material apreendido, ou 
seja, 03 (três) reatores afixados em chapas 3x4 // 04 (quatro) 
luminárias amassadas // 02 (dois) postes de ferro galvani-
zados //, na companhia de Hendrix Tito Freitas, também afir-
mando que achavam que o local e o material estivessem 
abandonados; que tinham a intenção de vender esse material 
e com isso obter algum dinheiro. (Edilson Rener de Oliveira, 
f. 10.) 

E tal versão, nada obstante tenham os acusados 
tentado se desvencilhar da responsabilidade criminal 
durante a fase de instrução em juízo, é confirmada pela 
prova testemunhal. 

Em especial, verifico que, como afirma a teste-
munha de acusação Fernando Ferreira Brito (policial 
militar), responsável pela prisão dos acusados, a quadra 
onde a res foi encontrada estava mesmo abandonada, 
algo que, a meu ver, reforça a alegação defensiva de que 
os acusado julgaram tratar-se de coisa abandonada - 
não de coisa alheia. Como afirmou a testemunha: 

[...] que compareceram na Vila São Cristóvão no dia dos fatos 
para atender denúncia anônima segundo a qual um grupo de 
rapazes estava manuseando objetos de metal, e em atitude 
suspeita; que, ao chegarem lá depararam com os acusados 
e com outros dois rapazes defronte a um terreno baldio; 
que, foram imediatamente revistados e não encontraram 
nada com eles; que, fizeram uma vistoria no terreno baldio e 
encontraram luminárias, reatores e postes galvanizados; que, 
os acusados, salvo engano, disseram que havia retirados tal 
objetos [sic] de uma quadra abandonada, imaginando que 
eles não teriam valor e estavam abandonados; que, foi dado 
voz de prisão a eles; que, nem um dos acusados foi pressio-
nado a confessar os fatos; que, decorreram poucos minutos 
entre o momento dos fatos e a prisão deles; que, ficaram 
sabendo que a quadra onde foram retirados os objetos 
citados estava abandonada (f. 93). 

No mesmo sentido, Joel Silva Ribeiro, também 
testemunha de acusação, a quem os réus solicitaram que 
transportasse o material subtraído, a quem argumen-
taram tratar-se de coisa abandonada: 

[...] que o primeiro solicitou ao depoente que fizesse o carreto 
de alguns ‘ferros velhos’; que o depoente indagou se não 
eram furtados e Edilson Rener respondeu que eram produtos 
abandonados, achados (f. 94). 

Durante a instrução, ademais, a testemunha 
Leonício Antônio Soares, única testemunha ligada à 
empresa vítima (Uberdiesel), não foi ouvida. Em oitiva 
extrajudicial, no entanto, afirmou: 

[...] Que a Uberdiesel tem uma quadra de esportes na Rua 
Menino Jesus de Praga, Vila São Cristóvão, a qual está sendo 
usada apenas para as crianças praticarem educação física, 
pois é emprestada para escolas; que é o declarante quem 
toma conta da quadra, inclusive mora em uma casa anexa 
a ela (f. 27). 

A alegação, todavia, é desconstituída, ou, ao 
menos, exposta à dúvida, quando as testemunhas 
ouvidas afirmam que a quadra estava abandonada e 
que os acusados, desde o início da abordagem policial, 
alegaram haver acreditado tratar-se a res furtiva de res 
derelicta. 

A hipótese, segundo me parece, é de dúvida 
fundada sobre a possível atipicidade do fato, ocasionada 
por erro dos agentes sobre uma elementar típica, qual 
seja o alheamento da coisa subtraída. 

O erro de tipo, como se sabe, consiste em uma falsa 
representação da realidade, pelo agente de determinado 
tipo penal, relativamente a determinada elementar típica. 
Em razão do erro, ao(s) agente(s) não pode ser impu-
tado o dolo, que não se caracterizou, ao menos, não em 
relação àquele tipo penal. 

No caso dos autos, tem-se que os acusados 
subtraí ram, com dolo quanto à subtração, coisa alheia 
móvel. Todavia, há nos autos dúvida relevante quanto 
à consciência dos réus acerca da qualidade da coisa 
subtraída, que julgavam abandonada, e não alheia. 

E o furto de coisa abandonada, como ensina a juris-
prudência desta Corte, constitui fato atípico: 

Ementa: Furto qualificado. Concurso de pessoas. Absolvição 
em primeira instância. Recurso ministerial. Res derelicta. Erro 
de tipo. Coisa alheia. Exclusão do dolo. Ausência de previsão 
do tipo culposo. Res desperdita. Delito possível de apro-
priação de coisa achada. Correlação. Sentença mantida. - 
Supondo os apelados tratar-se de coisa abandonada a res 
por eles apropriada, por estar em plena via pública, ao acesso 
de qualquer transeunte, tal circunstância afasta a caracte-
rização do delito de furto, tendo em vista que a expressão 
coisa alheia inserida no referido tipo penal não abrange a 
coisa abandonada, incidindo o erro de tipo, neste em que o 
agente se engana quanto ao elemento constitutivo do tipo, 
no caso, coisa alheia, muito embora, em tese, fosse possível 
condenação por delito de apropriação de coisa achada, cujo 
reconhecimento não se mostra possível em virtude do prin-
cípio da correlação e da vedação contida na Súmula 453 
do Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido (TJMG - 
Apelação Criminal nº 0074554-39.2005.8.13.0115 - Rel. 
Des. Judimar Biber - j. em 04.08.2009, p. em 18.08.2009). 
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materialidade do crime estiver aferida por boletim médico 
ou prova equivalente. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 1.0056.06.135901-
6/001 - Comarca de Barbacena - Recorrente: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Recorrida: Silvana 
Aparecida da Silva - Relator: DES. ADILSON LAMOUNIER 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Alexandre Victor de 
Carvalho, na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR 
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2012. - Adilson 
Lamounier - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. ADILSON LAMOUNIER - Trata-se de recurso 
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais em face da decisão de f. 61/63, 
por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de 
Barbacena rejeitou a peça acusatória ofertada em 
desfavor da recorrida. 

Em suas razões recursais às f. 70/72, em resumo, 
pugna o Órgão Acusador pelo recebimento da denúncia, 
ressaltando que restou demonstrada a materialidade deli-
tiva, já que esta pode ser suprida pelo auto de corpo 
delito indireto. 

Às f. 79/85, contrarrazões recursais, pugnando a 
defesa pelo desprovimento do recurso, com a manu-
tenção da decisão recorrida. 

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo 
MM. Juiz a quo (f. 86). 

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de 
Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso 
(f. 93/95). 

Em suma, é o relatório. 
Decido. 
Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 
Segundo consta, a recorrida Silvana Aparecida 

da Silva foi denunciada pela prática do crime previsto 
no art. 129, caput, do CP, por ter, em tese, agredido 
em 10.11.2006 a vítima Andréia Cristina de Oliveira 
Campos Silva. 

Tendo em vista que a recorrida se encontrava em 
local incerto e não sabido, os autos foram remetidos para 
a Justiça Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, 
da Lei 9.099/95. 

Na Justiça Comum, a d. Magistrada a quo recebeu 
a denúncia (f. 31), e a recorrida foi citada por edital. 
Posteriormente, não tendo comparecido para o inter-
rogatório designado, foi nomeado defensor público à 

Juizado Especial Criminal - Lesão corporal - 
Materialidade do crime - Prova - Boletim médico 
ou prova equivalente - Exame de corpo de delito - 
Prescindibilidade - Art. 77, § 1º, da Lei 9.099/95

Ementa: Recurso em sentido estrito. Lesão corporal. Exame 
de corpo de delito. Prescindibilidade. Prosseguimento do 
feito. Recurso conhecido e provido. 

- Consoante dispõe o art. 77, § 2°, da Lei 9.099/95, 
é prescindível o exame de corpo de delito quando a 

Portanto, embora a materialidade do fato esteja 
demonstrada pelo auto de apreensão de f. 22, pelo auto 
de avaliação indireta de f. 40/41 e pela própria confissão 
parcial dos acusados, há dúvida relevante sobre a cons-
ciência dos acusados acerca da qualidade de alheia da 
coisa subtraída. 

Para uma condenação criminal, não bastam meros 
indícios, devendo o convencimento se amparar em provas 
seguras e escorreitas, para além das provas indiretas. E, 
in casu, depois de muito compulsar os autos, ainda assim 
não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida em 
relação à imputação formulada pela parte acusadora e 
acolhida pelo zeloso Juízo de primeiro grau de jurisdição. 

Assim, a par dos judiciosos argumentos trazidos 
pelo combativo Promotor, a prova não é firme a ponto de 
incutir no espírito do Julgador a necessária certeza para 
condenação, o que nos conclama a decretar a absol-
vição do apelante Hendrix Tito Freitas, por medida de 
prudência. 

Nos termos do art. 580 do CPP, entendo cabível se 
estenderem os efeitos da presente decisão ao corréu não 
apelante Edilson Rener de Oliveira, fundada a decisão 
em circunstâncias de prova objetiva, e não de caráter 
pessoal. 

Por essas razões, dou provimento ao recurso e 
decreto absolvição do acusado Hendrix Tito Freitas, na 
forma do art. 386, VII, do CPP, e, nos termos do art. 580, 
do mesmo diploma legal, estendo os efeitos desta decisão 
ao corréu Edilson Rener de Oliveira, para decretar também 
a sua absolvição, pelo mesmo e idêntico fundamento. 

Custas, na forma da lei. 
É o voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES HERBERT CARNEIRO e DELMIVAL DE 
ALMEIDA CAMPOS. 

Súmula - RECURSO PROVIDO, COM EXTENSÃO 
DOS EFEITOS DO JULGADO AO CORRÉU 
NÃO APELANTE.

. . .
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do processo e da fluência do prazo prescricional em 
25.02.2008 (f. 36/36-v.). 

Considerando todo o exposto, dou provimento ao 
recurso para cassar a decisão recorrida, devendo a ação 
penal prosseguir em seus regulares termos. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDUARDO MACHADO e JÚLIO CÉSAR 
LORENS. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

acusada, bem como foi decretada a sua custódia preven-
tiva, cumprido o mandado de prisão em 06.05.2008 
(f. 39). 

A MM. Juíza a quo, na decisão de f. 61/63, rejeitou 
a denúncia, por ausência de justa causa, ao fundamento 
de que o auto de corpo de delito presente nos autos é 
impreciso, uma vez que não relata que a suposta vítima 
foi lesada em sua integridade corporal, razão pela qual 
não foi atestada a materialidade do delito em comento. 

Irresignado, o Parquet interpôs o presente recurso. 
Em suas razões recursais, o representante do 

Ministério Público alega prescindibilidade do exame do 
corpo de delito em crimes daquela natureza, pugnando 
pelo prosseguimento do feito. 

O presente recurso merece prosperar. 
De fato, consoante dispõe o art. 77, § 1°, da Lei 

9.099/95, 

para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com 
base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta lei, 
com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame 
de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver 
aferida por boletim médico ou prova equivalente.

 Assim, o simples fato de o corpo de delito ter sido 
impreciso não tem o condão, por si só, de estabelecer 
que não existem elementos probatórios da materialidade 
do delito e, consequentemente, reconhecer a inexistência 
de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 

Sobre o tema, vale trazer à colação a lição de 
Guilherme de Souza Nucci: 

Formação da materialidade: a regra, para apurar a materiali-
dade nos crimes que deixam vestígios materiais é a realização 
do exame de corpo de delito (prova pericial), nos termos do 
art. 158 do CPP. A Lei 9.099/95 não inova nessa área, mas 
apenas deixa claro que há possibilidade de se formar o corpo 
de delito de maneira mais informal. Significa, portanto, que 
o boletim médico ou prova equivalente serve para compor 
a prova da existência do delito. No processo comum, faz-se 
quase o mesmo, com a diferença que, de posse do boletim 
médico, envia-se o documento ao perito judicial, que 
elabora o exame de corpo de delito indireto... (Leis penais e 
processuais penais comentadas. 3. ed., revista, atualizada e 
ampliada, Editora Revista dos Tribunais, p. 769).

Dessa forma, em prol dos princípios norteadores da 
Lei dos Juizados Especiais, tais como celeridade e simpli-
cidade processual, compreende-se pela prescindibilidade 
do exame de corpo de delito, sendo possível constatar 
a materialidade delitiva por boletim médico ou prova 
equivalente. 

Assim, conforme dito no parágrafo precedente, 
o relatório médico acostado à f. 11 dos autos é sufi-
ciente para suprir eventual exame de corpo de delito, o 
que obsta o não reconhecimento da materialidade da 
infração penal posta sob enfoque. 

Ressalto que não há que se falar em prescrição 
do crime dos autos, embora o crime, em tese, tenha 
sido cometido no ano de 2006; houve a suspensão 

Cárcere privado - Citação por edital - Não 
comparecimento do acusado - Art. 366 do Código 

de Processo Penal - Suspensão do processo e 
do prazo prescricional - Tempo indeterminado - 

Impossibilidade - Sobrestamento do feito - Limite 
temporal - Art. 109 do Código Penal -

 Aplicabilidade  

Ementa: Recurso em sentido estrito. Art. 366, CPP. 
Suspensão do processo e do prazo prescricional. Limite 
temporal para o sobrestamento regular-se-á pela 
regra contida no art. 109 do CP. Findo o período de 
suspensão, retoma-se a contagem do prazo prescricional. 
Recurso provido.

- Conquanto a disposição contida no art. 366 do CPP 
determine, de forma objetiva, a suspensão do processo 
e do curso do prazo prescricional em hipóteses de não 
comparecimento do acusado citado por edital, tal circuns-
tância não autoriza o sobrestamento do feito por tempo 
indefinido, sob pena de gerar a imprescritibilidade da 
infração penal apurada. 

- Findo o período de suspensão, nos termos do art. 366 do 
CPP, retoma-se, por óbvio, o curso do prazo prescricional, 
nos moldes do art. 109, IV, do CP. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 1.0024.02.724606-
5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Recorrente: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Apelado: 
Roberto Patrício da Silva - Relator: DES. MATHEUS 
CHAVES JARDIM 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador José Antonino Baía 
Borges, incorporando neste o relatório de fls., na confor-
midade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 
à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO. 
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Belo Horizonte, 24 de novembro de 2011. - 
Matheus Chaves Jardim - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - Trata-se de 
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais em face da decisão 
de f. 57, a reconhecer, antecipadamente, a extinção da 
punibilidade de Roberto Patrício da Silva, por vislumbrar, 
na espécie, a prescrição em perspectiva da pretensão 
punitiva. 

Insurge-se o representante do Ministério Público 
contra os termos da decisão exarada, propugnando, 
enfim, pela cassação do ato decisório, com o prossegui-
mento da ação penal em seus ulteriores termos. 

A teor da tese preconizada em recurso, não restou 
consumada a prescrição da pretensão punitiva, repor-
tando-se, por oportuno, ao conteúdo da decisão de f. 57, 
a adotar o entendimento de que o prazo prescricional 
permanece suspenso pelo prazo máximo em abstrato 
previsto para o crime. 

Destaca que, suspenso o processo na data de 
18.09.2003, interromper-se-ia o lapso prescricional até 
a data de 18.09.2011, em se considerando o disposto no 
art. 109, III, do CP, reiniciando-se a contagem somente a 
partir da referida data. 

Assim, não se há falar em integralização do prazo 
prescricional ao qual alude o art. 109, III, do CP. 

Contrarrazões às f. 71/75. 
Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (f. 76) 
O parecer da d. Procuradoria de Justiça é pelo 

provimento do recurso (f. 81/84). 
É o relatório. 
Passo ao voto. 
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

admissibilidade. 
In casu, fora o recorrido denunciado pela prática 

do delito de cárcere privado, modalidade prevista no 
art. 148, caput, do CP, sendo cominada à infração a pena 
de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão. 

A disposição contida no art. 366 do CPP determina, 
de forma objetiva, a suspensão do processo e do curso do 
prazo prescricional em hipóteses de não comparecimento 
do acusado citado por edital. 

No ponto, cumpre destacar orientação jurispruden-
cial deste Sodalício, a considerar, para efeito de determi-
nação do lapso temporal máximo de suspensão do prazo 
prescricional, a regra contida no art. 109 do CP. Traz-se à 
colação ao ensejo: 

Ementa: Recurso em sentido estrito. Art. 366/CPP. Suspensão 
do processo e do prazo prescricional. Prazo indeterminado. 
Impossibilidade. Regra constitucional. Princípio da segu-
rança jurídica. Prescrição pela pena in abstrato. Possibilidade. 
Posição do STF. Recurso provido. - A prescritibilidade é regra, 
devendo a imprescritibilidade ser tomada como exceção, 
porquanto a Constituição da República expressamente prevê 

as duas únicas hipóteses de crimes imprescritíveis, quais 
sejam o racismo e a ação de grupos armados, civis ou mili-
tares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático 
(art. 5º, incisos LXII e LXIV, CR). - A suspensão do prazo pres-
cricional nos termos do art. 366/CPP não pode se dar indefi-
nidamente, devendo a prescrição ser regulada pelo art. 109 
do Código Penal, adotando-se o máximo da pena abstra-
tamente cominada ao delito. (Recurso em Sentido Estrito n° 
1.0009.04.001616-5/001, Rel. Des. Júlio Cezar Gutierrez, 
d.p. 20.01.2010.) 

No mesmo diapasão, inscreve-se a jurisprudência 
da Corte Superiora: 

Habeas corpus. Furto tentado. Acusado citado por edital. 
Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. 
Limite para duração do sobrestamento. Prazo regulado pelo 
previsto no art. 109 do CP, considerada a pena máxima apli-
cada ao delito denunciado. Súmula n 415/STJ. Menoridade. 
Redução. Prescrição evidenciada. Coação ilegal configurada. 
Ordem concedida. 
1. Consoante orientação pacificada nesta Corte, o período 
máximo de suspensão do prazo prescricional, na hipótese 
do art. 366 do CPP, não pode ultrapassar aquele previsto no 
art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima comi-
nada ao delito denunciado, sob pena de ter-se como perma-
nente o sobrestamento, tornando imprescritível a infração 
penal apurada. Aplicação do enunciado n. 415 da Súmula 
deste Superior Tribunal de Justiça. 
2. Constatado que o paciente tinha menos de 21 (vinte e 
um) anos de idade na data do fato delituoso, aplica-se o 
redutor do prazo prescricional previsto no artigo 115 do 
Código Penal, inclusive para a fixação do período máximo de 
suspensão do processo. 
3. Lapso prescricional referente ao delito denunciado 
preenchido. 
4. Ordem concedida para, com fundamento nos arts. 107, IV, 
c/c 109, V, declarar a extinção da punibilidade do paciente, 
com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com 
os artigos 109, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, 
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 
(HC 157.212/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 
julgado em 09.11.2010, DJe 1º.02.2011.) 

Com efeito, o prazo de suspensão, nas hipóteses do 
art. 366 do CPP, deverá obedecer àquele insculpido no 
art. 109 do Código Penal, impondo-se considerar a pena 
máxima cominada ao delito para fins de reconhecimento 
da integralização do lapso prescricional. 

In casu, recebida a denúncia em 06.06.2002 com 
a ulterior suspensão do processo e do prazo prescricional 
determinada em 18.09.2003 (f. 53), bem assim conside-
rando o máximo da pena cominada ao delito em espécie, 
qual seja 03 (três) anos de reclusão, o processo reto-
mará seu trâmite regular em 18.09.2011, retomando-se, 
bem assim, o curso do prazo prescricional nos moldes do 
art. 109, IV, do CP. 

Desse modo, equivocou-se o d. Magistrado, 
concessa venia, ao declarar extinta a punibilidade de 
Roberto Patrício da Silva. 

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, 
para cassar a decisão de f. 57, determinando-se o regular 
prosseguimento do feito. 
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o fechado, com perda dos dias remidos pelo trabalho, por 
considerar ter praticado fato definido como falta grave. 

O agravante, em suas razões recursais (f. 07/10), 
pleiteia a reforma da decisão aos seguintes argumentos: 
a) que os documentos carreados aos autos comprovam 
sua aptidão para o trabalho e o bom comportamento 
carcerário; b) que, com relação ao fato de, no gozo de 
suas saídas temporárias, não ter se apresentado na data 
certa, há provas, em especial a de f. 152, de que neces-
sitou de atendimento médico, que determinou o afasta-
mento do trabalho por cinco dias; c) que, na audiência 
de justificação, foi-lhe determinado que “[...] demons-
trasse a doença do filho, por meio de atestado médico 
[...], exigência desproporcional na medida em que é de 
conhecimento geral que, muitas vezes, as crianças, sobre-
tudo as de tenra idade, adoecem, com febre, inclusive, por 
resfriados e outras doenças mais leves que acabam sendo 
tratadas com chás, remédios caseiros ou, até mesmo, 
com remédios de farmácia adquiridos sem consulta 
médica [...]” (f. 09); d) que, “[...] por isso, a condicio-
nante de apresentação de atestado médico pode ter 
tornado impossível ao apenado comprovar a doença de 
seu filho [...]” (f. 09); e) que o fato de ter-se apresentado 
ao presídio, mesmo com dias de atraso, “[...] não cons-
titui falta grave prevista no art. 50, V, da Lei 7.210/84, 
ainda levando em consideração que o apenado estava 
no regime semiaberto e não no regime aberto como 
expressamente diz o texto legal [...]” (f. 09). 

O agravado apresentou contrarrazões (f. 12/14). 
Em preliminar, registra que, “[...].no que tange ao juízo 
de retratação, não caberia ao magistrado desta Comarca 
exercer tal prerrogativa, na medida em que tal decisão 
representaria uma desobediência ao princípio do juiz 
natural e da identidade física do juiz[...]” (f. 12). No 
mérito, pleiteia o desprovimento do agravo e, conside-
rado ter o recurso apenas efeito devolutivo, fosse “reti-
ficado o levantamento de pena existente na contracapa 
dos autos, para constar o regime de cumprimento de 
pena atual como sendo o fechado” (f. 11). 

Nos termos do art. 589, parágrafo único do Código 
de Processo Penal, o d. Magistrado a quo manteve a 
decisão verberada (f. 66-v). 

O Ministério Público de 2º grau (f. 76/81) reco-
menda a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo despro-
vimento do recurso. 

É o relatório. 
Quanto ao conhecimento do recurso. 
Com relação à consideração do Parquet de que a 

decisão objurgada foi lavrada pelo Juízo da Execução 
Penal da Comarca de Caxambu, que seria o competente 
para exercer o juízo de retratação, entendo ela despro-
vida de razão. 

Estando a reprimenda em cumprimento perante 
juízo diverso daquele onde imposta a condenação, 
caberá ao juízo da execução decidir sobre os incidentes 
surgidos nessa fase processual. 

Agravo de execução penal - Falta grave - 
Configuração - Regressão de regime - Perda dos 

dias remidos - Súmula vinculante nº 9 do STF

Ementa: Agravo em execução penal. Falta grave confi-
gurada. Regressão de regime. Perda dos dias remidos. 
Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso desprovido. 

- O juízo de sustentação ou retratação da decisão deve ser 
exercido pelo Juízo competente para a execução da pena. 

- O art. 127 da Lei de Execução Penal preceitua que o 
condenado que for punido com falta grave perderá o 
direito ao tempo remido, começando um novo período a 
partir da data da infração disciplinar. 

- A ausência de retorno do condenado ao estabelecimento 
prisional na data determinada, sem apresentação de justi-
ficativa plausível, após o gozo de saídas temporárias, 
caracteriza falta grave, consistente em fuga, nos termos do 
art. 50, II, da LEP, o que possibilita a regressão de regime 
prisional, nos termos do art. 118 do citado diploma legal. 

Recurso conhecido. Recurso desprovido. 

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0324.10.000455-
9/001 - Comarca de Itajubá - Agravante: Felipe de Jesus 
Santos - Agravado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS  

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011. - Marcílio 
Eustáquio Santos - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - Trata-se 
de agravo de execução penal interposto por Felipe de 
Jesus Santos, inconformado com a decisão do MM. Juiz 
de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de 
Itajubá (f. 47/49), que regrediu seu regime prisional para 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES e 
BEATRIZ PINHEIRO CAIRES. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO. 

. . .
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comprovada a sua falta ao albergue [...]” (f. 46), do que 
não cuidou o reeducando. 

Dessa forma, devidamente comprovado que o 
agravado não retornou ao estabelecimento prisional na 
data determinada e que inexiste justificativa idônea para a 
prática do referido ato, restou caracterizada a prática de 
falta grave, consistente em fuga, o que enseja a regressão 
do regime prisional. 

É o que dispõe a Lei de Execução Penal:
 
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de 
liberdade que: 
[...]
II - fugir; 
[...]
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará 
sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer 
dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 
[...] 

Dessa forma, devidamente comprovado que o 
agravante não retornou ao estabelecimento prisional na 
data determinada e que inexiste justificativa idônea para a 
prática do referido ato, restou caracterizada a prática de 
falta grave, consistente em fuga, o que enseja a regressão 
do regime prisional. 

Apenas a fim de registro, saliento que o art. 127 da 
Lei de Execução Penal preceitua que o condenado que 
for punido com falta grave perderá o direito ao tempo 
remido, começando um novo período a partir da data 
da infração disciplinar. Ademais, o STF editou a Súmula 
Vinculante nº 09, que estabelece que 

O disposto no art. 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução 
Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não 
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do art. 58. 

Ante o exposto, conhecido o recurso, a ele nego 
provimento, mantendo incólume a r. decisão vergastada. 

Custas, ex lege. 
É como voto. 
Nego provimento ao recurso. 

DES. CÁSSIO SALOMÉ - De acordo com o Relator. 

DES. DUARTE DE PAULA - De acordo com o Relator. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

É esse o entendimento esposado pelo jurista 
Mirabete, bem como na doutrina esparsa, mas bem 
situada: 

As penas restritivas de direito e privativas de liberdade apli-
cadas ou convertidas pelo Juizado devem ser executadas 
perante o Juízo comum da execução, conforme dispõem a 
Lei de Execução Penal e as Leis de Organização Judiciária 
dos Estados (Juizados especiais criminais: a competência 
dos juizados especiais criminais - MIRABETE, Júlio Fabbrini, 
Professor - Jurista. Publicada na RJ nº 222 - abr./1996, 
p. 144). 

No entanto, por força do art. 86, a execução das penas priva-
tivas de liberdade, restritivas de direitos e multa cumulativa-
mente aplicada, far-se-á perante o órgão competente, e nos 
termos da lei. Qual o órgão competente? Que lei? O órgão 
competente será o Juiz da Vara de Execuções Criminais, e 
‘a lei’ serão o Código Penal, o Código de Processo Penal 
e a Lei de Execução Penal, decorrente de remissão expressa 
(REZENDE, Paulo Sérgio Prata, Promotor de Justiça em 
Goiânia - GO. Publicada na RJ nº 249 - jul./1998, p. 46). 

Portanto, presentes os pressupostos de admissibili-
dade, conheço do recurso aviado. 

Do mérito. 
Analisei atentamente as razões recursais da comba-

tiva defesa, as contrarrazões do ilustre Promotor de Justiça 
e o esclarecedor parecer da Procuradoria-Geral de Justiça 
e, atendo-me aos elementos coligidos, tenho que razão 
não assiste ao agravante. 

Analisando detidamente os autos, constatei que 
o agravado encontrava-se cumprindo três penas pela 
prática de crimes de roubo, em regime semiaberto. O 
Juízo a quo concedeu-lhe saídas temporárias. 

Não obstante, após o gozo do referido benefício, o 
agravado não retornou ao estabelecimento prisional na 
data determinada, tendo deixado de comparecer no dia 
17.04.2009, tendo apresentado o atestado médico de 
f. 35 para justificar sua não apresentação, igualmente, no 
período compreendido entre 18.04 e 22.04.2009. 

Devidamente realizada a audiência de justificação, 
o Juízo a quo deferiu os pedidos de reconhecimento de 
falta grave e de regressão de regime, e a perda dos dias 
remidos. É que houve, grosso modo, fuga do agravante, 
fuga esta que prescinde que o lapso temporal seja longo. 
Não se exige, também, que a consequência desta seja 
grave, bastando a mera evasão do sentenciado do esta-
belecimento prisional. 

Destaco, ainda, que a justificativa apresentada pelo 
agravante - de que seu filho se encontrava adoentado, o 
que o impossibilitou de retornar no dia em que deveria 
ao estabelecimento prisional, não foi, por qualquer meio, 
comprovada. 

Considerado este fato e mais outras faltas graves 
já noticiadas nos autos (f. 30, 37/39, 40 e 42), o d. 
Magistrado a quo determinou ao agravante que compro-
vasse “[...] a doença de seu filho por atestado médico, 
sendo que fica indeferido desde já seu pedido de saída 
temporária para o Dia dos Pais, enquanto não for 

Crime contra o meio ambiente - Corte de madeira 
de lei - Art. 45 da Lei 9.605/98 - Norma penal 

em branco - Específica classificação pelo Poder 
Público - Inexistência - Atipicidade

Ementa: Crime ambiental. Corte de madeira de lei, 
em desacordo com determinação legal. Art. 45 da Lei 
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9.605/1998. Norma penal em branco, que demanda 
especificação. Inexistência de regulamentação do Poder 
Público. Atipicidade.

- A conduta imputada ao denunciado, prevista no art. 45 
da Lei 9.605/98, encerra norma penal em branco, cuja 
regulamentação requer específica classificação do Poder 
Público, e não se verifica nos ordenamentos ambien-
tais dita integralização, não sendo possível relacionar a 
espécie abatida “angico” com a previsão legal, o que 
torna atípica a conduta atribuída ao acusado, sendo 
imperiosa sua absolvição. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0021.07.001686-6/001 - 
Comarca de Alto Rio Doce - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelado: Valdecy Pereira da 
Silva - Relator: DES. DUARTE DE PAULA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Duarte de Paula, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2011. - Duarte de 
Paula - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. DUARTE DE PAULA - Insurge-se o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais contra a r. sentença 
que, nos autos da ação penal intentada em face de 
Valdecy Pereira da Silva, julgou parcialmente proce-
dente a pretensão punitiva, a fim de absolver o denun-
ciado da prática do crime do art. 45 da Lei 9.605/98, 
condenando-o nas sanções do art. 38 da Lei 9.605/98, 
fixando para o acusado a pena definitiva em um ano de 
detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, 
além de dez dias-multa, substituindo a pena privativa pela 
prestação pecuniária, consistente no pagamento à Apae 
em dinheiro, correspondente a um salário mínimo. 

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 
sua admissibilidade. 

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a parte da r. 
sentença que absolveu o acusado das penas do art. 45 da 
Lei 9.605/98, afirmando ter o denunciado transformado 
em carvão madeira de lei para fins de exploração econô-
mica, ressaltando que o angico é considerada madeira 
de lei, requerendo a condenação do réu nas penas do 
art. 45 da Lei 9.605/98. 

No entanto, não assiste razão ao apelante. 
Com efeito, cuida-se de analisar o crime descrito no 

art. 45 da Lei 9.605/98, que dispõe:

Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim 
classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, 

energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica 
ou não, em desacordo com as determinações legais. 

Em relação ao tipo penal sub examine, verifica-se 
que o escopo da tutela jurídica dada ao meio ambiente 
é atinente à flora, mais especificamente à “madeira de 
lei”, classificada por ato do Poder Público, encerrando, 
portanto, o referido dispositivo, norma penal em branco, 
ou seja, norma que necessita de complementação para 
sua aplicação, o que ainda não foi efetivado, circuns-
tância que torna atípica a conduta imputada ao recorrido. 

Nesse sentido, leciona a doutrina de Roberto 
Delmanto Júnior: 

O objeto material do delito é a madeira de lei, cuja classifi-
cação como tal ficou a cargo do Poder Público, tratando-se, 
portanto, de norma penal em branco. A finalidade do corte 
ou transformação em carvão da madeira de lei pode ser 
tanto industrial como energética, incluindo-se também qual-
quer outro tipo de exploração econômica ou não. A conduta 
deve ser acrescida do elemento normativo do tipo: ‘em desa-
cordo com as determinações legais’. (DELMANTO, Roberto; 
DELMANTO JÚNIOR, Roberto; DELMANTO, Fábio Machado 
de Almeida. Leis penais especiais comentadas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 485.) 

Feitas tais considerações, consta da peça acusa-
tória que, em 2005, na localidade denominada “Sítio”, 
na zona rural do Município de Rio Espera, o denunciado 
efetuou o desmate e realizou queimadas em aproxima-
damente 6,0 hectares de floresta considerada de preser-
vação permanente, constituída de floresta densa com 
espécies de médio porte, situada parte em encosta de 
grande inclinação e parte em topo de morro semiplano, 
sem autorização do órgão ambiental competente. 

Consta da denúncia que o denunciado transfor-
mava a lenha em carvão, tendo o IEF - Instituto Estadual 
de Florestas embargado o empreendimento anterior-
mente, tendo o denunciado desrespeitado a ordem dos 
servidores do referido órgão ambiental, continuando 
com o desmate e produção de carvão, sendo que em 
19.08.05 a Polícia Militar esteve no local e flagrou nova-
mente a prática delitiva, restando, ainda, informado da 
denúncia, ter o denunciado contratado empregados para 
executar o desmate e realizar a produção do carvão. 

O douto Magistrado absolveu o denunciado da 
prática do crime do art. 45 da Lei 9.605/98, conde-
nando-o nas sanções do art. 38 da Lei 9.605/98. 

Em detida análise dos autos, verifico que o laudo 
pericial do Instituto de Criminalística do Estado, espe-
cificamente, à sua f. 24, respondeu negativamente ao 
quesito nº 5, que indagou se houve ou não o corte de 
madeira de lei. 

Com efeito, a conduta imputada ao recorrido, 
prevista no art. 45 da Lei 9.605/98, encerra uma norma 
penal em branco, cuja regulamentação requer especí-
fica classificação do Poder Público, e não se verificando 
dos ordenamentos ambientais dita integralização, não 
sendo possível relacionar a espécie abatida “angico” 
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- Não há falar em extinção da punibilidade pela abolitio 
criminis, se a novatio legis in melius não descriminalizou a 
posse de substância entorpecente para uso próprio, mas 
apenas previu penas descarcerizadoras, menos rigorosas, 
como advertência, prestação de serviços à comunidade 
ou determinação de participação em cursos e palestras. 

Negaram provimento ao agravo. 

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 1.0481.11.004149-
0/001 - Comarca de Patrocínio - Agravante: Lúcio Flavio 
Gonçalves - Agravado: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais - Relator: DES. AGOSTINHO GOMES DE 
AZEVEDO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Duarte de Paula, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2011. - 
Agostinho Gomes de Azevedo - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - 
Trata-se de Agravo em Execução interposto por Lúcio 
Flávio Gonçalves, contra a decisão de f. 18/20, na qual 
o preclaro julgador a quo indeferiu o pedido de extinção 
da punibilidade em relação ao crime tipificado no art.16 
da Lei 6.368/76, pela ocorrência da abolitio criminis 
(f. 18/20). 

Inconformada, agravou a defesa às f. 02/16, 
pugnando pela reforma da referida decisão, requerendo, 
em síntese, a extinção da punibilidade em relação ao 
crime previsto no art.16 da Lei 6.368/76, aduzindo que, 
com o advento da Lei 11.343/06, houve a descriminali-
zação do crime de posse ou porte de substância entorpe-
cente para uso próprio. 

Juntou os documentos de f. 17/27. 
Contrarrazões apresentadas, o Órgão Ministerial 

pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso 
manejado (f. 28/37). 

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi 
mantida pelo Magistrado primevo (f. 38). 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no 
mérito, que lhe seja negado provimento (f. 43/47). 

É o relatório. 
Conheço do recurso, visto que presentes os pres-

supostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. 
Não tendo sido arguidas preliminares, nem vislum-

brando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame 
do mérito. 

Tóxico - Uso de entorpecentes - Art. 16 da Lei 
6.368/1976 - Atual art. 28 da Lei 11.343/2006 - 
Abolitio criminis - Não ocorrência - Extinção da 

punibilidade - Não cabimento

Ementa: Agravo em execução. Art. 16 da Lei 
6.368/76. Atual art. 28 da Lei 11.343/06. Abolitio 
criminis. Inocorrência.

como “madeira de lei”, logo com a previsão legal, torna 
atípica a conduta aqui atribuída ao apelado, fazendo-se 
imperiosa a sua absolvição, neste ponto, assim como 
procedeu a douta r. sentença. 

Este o entendimento deste egrégio Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais: 

Crime ambiental - Flora - Dano não comprovado - Conduta 
penalmente atípica - Absolvição mantida. - A não compro-
vação do efetivo dano ambiental ocasionado na área de 
preservação permanente, por ato do acusado descaracte-
riza as condutas dos arts. 38 e 40 da Lei 9.605/98, cujos 
tipos se assentam nos núcleos ‘destruir e danificar’ e ‘causar 
dano direto ou indireto’ na flora de preservação permanente. 
Portanto, a não tipificação das referidas condutas gera a 
manutenção da sentença absolutória do acusado. (Apelação 
Criminal 1.0116.06.007017-8/001 - Rel. Des. Delmival de 
Almeida Campos - Pub. em 24.03.10.) 

Apelação criminal - Crime ambiental - Art. 38 da Lei 9.605/98 
- Destruição de floresta não configurada - Absolvição sumária 
mantida - Recurso conhecido e desprovido. - Se não há 
subsunção da suposta conduta realizada pelos acusados 
com o tipo pelo qual foram denunciados, na medida em que 
não houve danificação ou destruição de floresta de preser-
vação permanente, é de rigor a manutenção da absolvição. 
(Apelação Criminal 1.0183.08.146375-8/001 - Rel. Des. 
Adilson Lamounier - Pub. em 08.11.10.) 

Dessa forma, afastada de plano a ocorrência 
dos elementos constitutivos do crime do art. 45 da Lei 
9.605/98, improcedente se mostra a acusação, pela 
ausência de viabilidade da persecução penal, daí por 
que, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo 
Penal, acertada se afigura a r. sentença hostilizada, que, 
dando o merecido desate à questão, concluiu pela absol-
vição do réu por não constituir o fato a ele imputado 
infração penal. 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo a r. sentença hostilizada, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS e CÁSSIO 
SALOMÉ. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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aplicada ao agravante ante a alteração contida no art. 28 
da Lei 11.343/06, isto é, qual das medidas contidas no 
supracitado artigo deverá ser aplicada em substituição à 
pena privativa de liberdade que lhe foi irrogada, o que 
se faz em observância ao princípio da retroatividade da 
norma penal mais benigna. 

Isso posto, mediante tais considerações, nego provi-
mento ao agravo, para que subsista incólume a decisão 
ora vergastada. 

É como voto. 
Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DUARTE DE PAULA e CÁSSIO SALOMÉ. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Afere-se dos autos que o agravante foi condenado 
como incurso no art. 16 da Lei 6.368/76, à pena de 6 
(seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime 
aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor 
unitário mínimo. Com o advento da Lei 11.343/06, 
aduziu a aguerrida defesa que devia ser extinta a punibi-
lidade do agravante, por entender que ocorreu a abolitio 
criminis com a redação dada ao art. 28 da nova Lei de 
Tóxicos, deixando de ser crime a conduta de usar e ou 
portar droga para consumo próprio. 

Seguindo o entendimento esposado pelo preclaro 
julgador a quo na decisão hostilizada, no meu entender, 
a Lei 11.343/06 não descriminalizou a conduta de usar 
ou portar droga para uso próprio, tendo apenas alterado 
o preceito secundário do referido delito, agora tipificado 
no art. 28 da Lei de Tóxicos, prevendo para o mesmo 
penas diversas da prisão, isto é, penas descarceriza-
doras, menos rigorosas, como advertência, prestação de 
serviços à comunidade ou determinação de participação 
em cursos e palestras. 

Confira-se a redação do art. 28 da Lei 11.343/06: 

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autori-
zação ou em desacordo com determinação legal ou regula-
mentar será submetido às seguintes penas: 
I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou 
curso educativo. 
§ 1° Às mesmas medidas submete-se quem, para seu 
consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas desti-
nadas à preparação de pequena quantidade de substância 
ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. 
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo 
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da subs-
tância apreendida, ao local e às condições em que se desen-
volveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem 
como à conduta e aos antecedentes do agente. 
§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo 
serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 
§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II 
e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo 
de 10 (dez) meses. 
§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em 
programas comunitários, entidades educacionais ou assis-
tenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos 
ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferen-
cialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de 
usuários e dependentes de drogas. 

Como se vê, segundo a Lei 11.343/2006, não é 
mais possível a aplicação de pena privativa de liberdade 
ao condenado por uso ou porte de drogas para consumo 
próprio, não obstante a conduta continuar sendo tipifi-
cada como crime. 

Desse modo, tal como lançado pelo douto Juiz a 
quo em sua decisão, não tendo havido a descriminali-
zação da conduta perpetrada pelo agravante, deve 
ser aferido, no momento oportuno, qual a pena a ser 

Crime de resistência e desobediência - 
Abordagem por policial - Busca pessoal - 

Legalidade - Não configuração - Emprego de 
violência - Ausência de prova - Atipicidade - 

Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Desobediência e resis-
tência. Atipicidade das condutas. Absolvição sumária. 
Manutenção. Recurso desprovido. 

- Mantém-se a absolvição pelo crime de desobediência se 
a ordem emanada pela autoridade policial e descumprida 
pelo apelado não era prevista em lei. 

- Correta a absolvição sumária pelo delito de resistência, 
pois, além da ausência de prova material da alegada 
violência, a reação do apelado à determinação de se 
colocar em posição de busca pessoal consistiu ato próprio 
de quem pretendia se desvencilhar da opressão policial. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0713.10.004452-6/001 
- Comarca de Viçosa - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: Everaldo Gomes de 
Arruda - Corréus: Thiago da Silva, Flaviano Henrique 
Santana - Relator: DES. HERBERT CARNEIRO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Delmival de Almeida 
Campos, na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NÃO 
PROVER O RECURSO. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2011. - Herbert 
Carneiro - Relator. 
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Notas taquigráficas 

DES. HERBERT CARNEIRO - Conheço do recurso, 
próprio, tempestivo e regularmente processado, ressal-
tando que as partes não suscitaram preliminares e que 
não foi constatada qualquer nulidade para ser declarada. 

Na Comarca de Viçosa, Everaldo Gomes de 
Arruda, Thiago da Silva e Flaviano Henrique Sant’Ana 
foram denunciados por infração ao art. 329 do CP, sendo 
o primeiro também denunciado por infração ao art. 330 
do referido códex, acusados de se oporem à determi-
nação de um policial militar, e Everaldo Gomes, de deso-
bedecer a determinação de ordem legal. 

O processo foi desmembrado com relação ao ora 
apelado e remetido à Justiça Ordinária, prosseguindo 
com relação aos demais no Juizado Especial da referida 
Comarca, f. 57/58. 

O MM. Juiz da Vara Criminal da referida Comarca, 
através da decisão de f. 75/79, absolveu sumariamente 
o réu com base no art. 397, III, do CPP, ao fundamento 
de que a ordem emanada pelo policial não era legal, 
não configurando, portanto, o crime de desobediência. 
E, quanto ao crime de resistência, não foi apresentada 
prova material da alegada violência exercida. 

O Ministério Público, inconformado com a decisão, 
recorreu a esta instância (f. 79-v), pleiteando o prosse-
guimento do feito. Para tanto, alegou, em resumo, que a 
determinação do policial destinada a Everaldo se revelava 
proporcional e adequada; logo, restava ao réu acatá-la 
e, para configuração de crime de resistência, desne-
cessária a prova exigida pelo d. Sentenciante, apresen-
tando-se suficiente (inclusive, até vias de fato) (f. 84/89). 

As contrarrazões foram apresentadas às f. 90/95, 
pela manutenção da sentença. 

Nessa instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça 
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, devendo 
ser mantida a absolvição do apelado nos termos da 
sentença (f.102/106). 

Após analisar detidamente os autos, tenho que 
razão não assiste ao apelante em seu inconformismo. 

Segundo consta da denúncia, no dia 30 de agosto 
de 2009, por volta de 00:20 h, os réus encontravam-se 
no interior do Hospital São Sebastião, localizado na 
Cidade de Viçosa, quando Everaldo Gomes passou a 
utilizar seu telefone celular. No local, também se encon-
trava o Policial Militar Thiago Barbosa Santos, que deter-
minou que Everaldo abaixasse o som do aparelho celular, 
entendendo que a respectiva campainha estava com 
volume muito alto para o ambiente hospitalar. O poli-
cial, além de não ter sido atendido, ainda ouviu xinga-
mentos, ocasião em que determinou que Everaldo se 
colocasse em posição de busca pessoal. Nessa hora, 
Everaldo empurrou o militar e, ainda no intuito de evitar 
a referida busca, Thiago da Silva e Flaviano Henrique 

passaram a proferir frases ameaçadoras contra o poli-
cial. Ao saírem dali os réus foram para um bar localizado 
nas imediações do nosocômio, onde foram abordados 
por outros policiais adredemente acionados pelo Policial 
Thiago, quando, mais uma vez, Everaldo se recusou a 
submeter-se a busca pessoal, tendo dessa feita empur-
rado outro policial. 

Com relação ao crime de desobediência, segundo 
dispõe o art. 330 do CP, a ordem desobedecida deve ser 
legal, ou seja, advinda de lei, tal como ressalta Celso 
Delmanto: 

É indispensável sua legalidade, substancial e formal. A ordem 
pode até ser injusta, mas não pode ser ilegal. 

E, nesse sentido, colaciona alguns julgados: 

O crime de desobediência só se configura se a ordem é 
legal (STJ, RT 726/600, TACrSP, RT 722/467, 655/304) [...] 
Não há desobediência no descumprimento ou resistência à 
ordem ilegal ou dada sem respeito às formalidades legais ; 
dessa forma, se o funcionário dá ordem arbitrária, não pode 
pretender sua obediência (TACrSP, RT 586/334). (In Código 
Penal comentado. 8. ed. Ed. Saraiva. 2010, p. 939). 

E, no caso em julgamento, constata-se que o ato 
que originou a determinação do policial - utilização de 
aparelho celular com campainha em alto volume no inte-
rior de um hospital - embora inadequado sob todos os 
aspectos, não é ilegal, ou seja, seu cometimento não é 
proibido no ordenamento jurídico pátrio. 

Diante disso, não configurando o elemento norma-
tivo do tipo, ou seja, a legalidade da ordem, ressalto, no 
sentido material e formal, a conduta apresenta-se atípica, 
devendo ser mantida a absolvição do apelado. 

Quanto ao crime de resistência, segundo consta 
do respectivo auto, o réu teria se oposto à ação policial, 
não atendendo à solicitação para ser submetido à busca 
pessoal, e assim ele e os demais companheiros: 

agrediram policial militar com empurrões, dificultaram as 
tentativas de contenção e algemação e de forma ativa, impe-
diram a realização das suas prisões ... (f. 40). 

Entretanto, embora narrada a violência exercida 
pelos réus, não foi realizado exame de corpo delito a 
comprovar as alegadas lesões. E, conforme entendimento 
já manifestado por este Tribunal de Justiça: 

Não se configura o crime do art. 329 do Código Penal, se 
não há prova de sua ocorrência, não existindo sequer no 
processo o auto de resistência ou perícia comprobatória da 
prática delituosa (TJMG, Ap. Crim. nº 1.0000.00.228353-
9/000, Rel. Edelberto Santiago, j. em 04.09.2001, p. em 
07.09.2001). 

Ademais, como ressalta Alberto Silva Franco, em 
seu Código Penal e sua interpretação: 
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Rubens Gabriel Soares, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, EM NÃO PROVER O RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2011. - Rubens 
Gabriel Soares - Relator 

Notas taquigráficas 

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - Geraldo Alves 
de Oliveira, devidamente qualificado e representado nos 
autos da ação penal em epígrafe, foi denunciado pela 
prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, e art. 121, 
§ 2º, IV, c/c o art. 14, II, c/c o art. 69, todos do Código 
Penal, porque no dia 24.07.2010, por volta das 1h57min, 
na Avenida Olegário Maciel, nº 550, no Bairro Centro, 
cidade e Comarca de Paracatu/MG, agindo com animus 
necandi, de posse de uma faca, ceifou a vida de Leonardo 
Teixeira Alves e tentou contra a vida de Cristiano Silva 
Quirino, somente não consumando o delito de homicídio 
por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que 
Cristiano conseguiu retirar a faca do denunciado. 

Extrai-se da exordial que o denunciado e as vítimas 
se encontravam fazendo uso de substância entorpecente, 
a saber, “crack”, momento em que aquele, de posse 
de uma faca, usando de recurso que impossibilitou a 
defesa da vítima, desferiu um golpe de faca na região 
do hemitórax esquerdo da vítima Leonardo Teixeira Alves, 
causando-lhe a morte. 

Ato contínuo, o denunciado desferiu um golpe de 
faca no tórax da vítima Cristiano Silva Quirino, somente 
não consumando porque a vítima entrou em luta corporal 
com ele, conseguindo retirar a faca de sua posse 
(f. 02/03). 

A denúncia foi oferecida às f. 02/03 e rece-
bida em 16.08.2010 (f. 74). Com a apresentação da 
defesa prévia (f. 80/86), procedeu-se à oitiva de teste-
munhas (f. 111/117; 128/129 e 136) e interroga-
tório (f. 118/120). Na audiência criminal, o MM. Juiz 
primevo deferiu o pedido de instauração de incidente de 
insanidade mental, nomeou curador para o acusado e 
suspendeu o presente processo nos termos do art. 149, 
§ 2º, do Código de Processo Penal, vide f. 110. 

Às f. 137/138, o Juiz a quo declarou inimputável 
o acusado, resolvendo o incidente de insanidade mental 
arguido pela defesa. As partes, por sua vez, apresen-
taram suas alegações finais (f. 143/150 e 151/157). 
Após, o MM. Juiz de primeiro grau absolveu o acusado 
nos termos do art. 26, caput, do Código Penal e art. 386, 
parágrafo único, III, do Código de Processo Penal, apli-
cando-lhe medida de segurança, consistente em inter-
nação, por prazo indeterminado, por no mínimo um (01) 
ano (f. 160/166). 

Homicídio e homicídio tentado - Agente 
inimputável - Absolvição sumária - Crime punido 
com pena de reclusão - Medida de segurança -

 Aplicação - Tratamento ambulatorial - Não 
cabimento - Inteligência dos arts. 26 e 97 do 

Código Penal

Ementa: Apelação criminal. Homicídio e tentativa de homi-
cídio. Absolvição sumária. Inimputabilidade do acusado 
atestada. Crimes punidos com reclusão. Aplicação de 
medida de segurança. Inteligência do art. 97 do Código 
Penal. Sentença mantida. Recurso não provido. 

- Evidenciada a prática de um crime de homicídio e 
outro de homicídio tentado, fatos puníveis com pena de 
reclusão, tratando-se de agente inimputável, a aplicação 
de medida de segurança é imperiosa, nos termos do 
art. 97 do Código Penal. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0470.10.005732-7/001 
- Comarca de Paracatu - Apelante: Geraldo Alves de 
Oliveira - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Relator: DES. RUBENS GABRIEL SOARES 

Tenha-se em mente que o ato da autoridade deve estar reves-
tido de absoluta legalidade, pois, do contrário, a resistência 
será legítima e o ato praticado atípico ou irrelevante para 
o Direito Penal. A legalidade do ato é elemento do tipo, de 
modo que, sendo este abusivo e antijurídico, não haverá o 
delito em questão (RT. 8. ed., p. 1.537). 

E, no caso, por não ter havido desobediência por 
parte do apelado, a consequente oposição à busca 
pessoal refletiu uma tentativa de ele se livrar de uma 
possível prisão ilegal. Nesse sentido, concluiu a d. 
Procuradoria-Geral de Justiça: 

Assim, por não encontrar a conduta do apelado descrita 
penalmente, qual seja utilizar aparelho celular em volume 
elevado no interior de hospital, se torna necessário o afas-
tamento da incidência da conduta típica descrita no art. 330 
do CP. Do mesmo modo, afastada deve ser a conduta do 
art. 329 do CP, uma vez que a resistência operada pelo 
apelado consistiu em meros atos para se desvencilhar da 
prisão ilegal, conduta que não reveste de tipicidade (f. 106).

Feitas tais considerações, tenho que de nenhuma 
ressalva carece a sentença, que deve ser mantida pelos 
próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento 
ao recurso. 

Custas processuais, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS e 
EDUARDO BRUM. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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Código Penal comentado. 4. ed. rev. atual. ampl., São Paulo: 
RT, 2003, p. 347).

 Nesse sentido, em casos análogos, precedentes 
deste Tribunal: 

Recurso de ofício. Homicídio. Inimputabilidade comprovada. 
Insanidade mental. Absolvição sumária. Aplicação de medida 
de segurança. Decisão mantida. Desprovimento do recurso 
oficial. (TJMG - Ap. Crim. 1.0194.06.055563-9/001- 1ª C. 
Crim. - Rel. Des. Edelberto Santiago; DJMG de 24.04.2007.) 

Penal e processual penal. Recurso de ofício. Homicídio dupla-
mente qualificado com a agravante de ter sido o crime come-
tido contra irmão (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 61, inciso 
II, alínea e, do Código Penal). Absolvição sumária (art. 411 
do CPP, c/c art. 26, caput, do CP). Inimputabilidade compro-
vada por laudo pericial. Acerto da decisão (TJMG - Ap. Crim. 
1.0194.04.040191-2/001 - 1ª C. Crim. - Rel. Des. Sérgio 
Braga, DJMG de 21.07.2006). 

Recurso de ofício. Homicídio qualificado. Incidente de insa-
nidade mental. Réu inimputável. Inteligência do art. 26 do 
Código Penal. Absolvição sumária. Medida de segurança 
aplicada. Absolvição mantida. Recurso conhecido e despro-
vido. Comprovada a inimputabilidade do réu através de 
incidente de insanidade mental, excluída, pois, a culpabi-
lidade, mostra-se imperiosa a absolvição sumária deste, 
com aplicação de medida de segurança (TJMG - Ap. Crim. 
1.0707.05.106120-8/001 - 1ª C. Crim. - Rel.ª Des.ª Márcia 
Milanez , DJMG de 21.11.2006). 

Acertado também o prazo estabelecido na r. 
sentença, qual seja, indeterminado, por no mínimo um 
(01) ano, nos termos do § 1º do art. 97 do Código Penal, 
confira-se: 

§ 1º A internação, ou tratamento ambulatorial, será por 
tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averi-
guada, mediante perícia médica, a cessação de periculosi-
dade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984.)

 Ademais, como ressaltou com brilhantismo a douta 
Procuradoria-Geral de Justiça: 

[...] prazo indeterminado não significa ‘para sempre’. O 
douto Magistrado determinou o prazo mínimo de um ano 
porque os doentes mentais são obrigatoriamente avaliados 
uma vez por ano nos Hospitais. Tais avaliações é que irão 
determinar ou não a desinternação. [...] (f. 193). 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 
para manter a sentença de absolvição sumária exarada 
com a imposição de medida de segurança de internação, 
pelos seus próprios fundamentos. 

Sem custas. 
É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FURTADO DE MENDONÇA e CATTA PRETA. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Inconformada, a defesa recorreu (f. 173), pugnando 
em sede de razões pela conversão da medida de segu-
rança de internação em manicômio para sua internação 
domiciliar e tratamento ambulatorial (f. 175/179). 

O Ministério Público, por sua vez, ofereceu contrar-
razões almejando o improvimento do recurso defen-
sivo e consequente manutenção da decisão de primeira 
instância (f. 180/186). 

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do 
recurso (f. 192/195). 

É o relatório. 
Conheço dos recursos, já que presentes os requi-

sitos de admissibilidade. 
Não há preliminares nem nulidades arguidas pelas 

partes ou que devam ser declaradas de ofício. 
Pretende a defesa a conversão da medida de segu-

rança de internação em manicômio para a internação 
domiciliar e tratamento ambulatorial. 

Inicialmente, impende registrar que a materialidade 
dos delitos restou comprovada pelo auto de prisão em 
flagrante delito de f. 05/12, boletim de ocorrência de 
f. 15/17, laudo cadavérico de f. 27, auto de apreensão 
de f. 29 e 52, exame de corpo delito de f. 72, além da 
prova oral. 

Quanto à autoria, também resta incontroversa nos 
autos, tendo sido confessada pelo acusado em seu inter-
rogatório de f. 118/119 e corroborada pelos depoi-
mentos dos policiais, declarações da vítima e demais 
testemunhas. 

A inimputabilidade também se verificou, consoante 
se extrai da homologação do incidente de insanidade 
mental (f. 137/138). 

Portanto, imperiosa se tornou a absolvição do réu, 
nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, com apli-
cação de medida de segurança, uma vez que se trata de 
crimes punidos com reclusão, exatamente como o fez o 
MM. Juiz sentenciante. 

Sobre a imposição de medida de segurança para 
inimputável, prevê o art. 97 do Código Penal: 

Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua inter-
nação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for 
punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento 
ambulatorial. 

Dessa forma, em que pesem as razões defensivas, 
a medida de internação se mostra imperiosa no presente 
caso, onde restou demonstrada a periculosidade do 
agente, que cometeu dois crimes gravíssimos contra a 
vida, somente se autorizando o tratamento ambulatorial 
em caso de cometimento de crime punível com detenção. 

Nesse diapasão, leciona Guilherme de Souza Nucci: 

Trata-se de uma forma de sanção penal, com caráter preven-
tivo e curativo, visando a evitar que o autor de um fato 
havido como infração penal, inimputável ou semi-imputável, 
mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto e 
receba tratamento adequado (NUCCI, Guilherme de Souza. 



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 62, n° 199, p. 253-316, out./dez. 2011 |        305

Progressão para o regime aberto - Cumprimento 
de 1/6 da pena - Requisitos legais - Bom 

comportamento carcerário - Demonstração prévia 
de trabalho lícito - Desnecessidade

Ementa: Agravo de execução penal. Progressão para 
o regime aberto. Cumprimento de 1/6 da pena. Bom 
comportamento carcerário. Demonstração prévia de 
trabalho lícito. Desnecessidade. Recurso não provido. 

- O legislador ao redigir o art. 114, inciso I, da LEP, não 
condicionou a concessão do regime aberto à prévia 
demonstração da existência de ocupação lícita, por não 
se amoldar à realidade sócio-econômica brasileira. A 
referida comprovação deve ser feita, em momento poste-
rior, em prazo razoável fixado pelo magistrado. 

- Comprovado que a agravada preenche os requisitos 
previstos no art. 112 da LEP, e verificado o bom compor-
tamento carcerário, não há como negar a concessão 
da progressão de regime, pelo menos até o decurso do 
período de prova fixado pelo juiz. 

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 1.0471.11.010169-
1/001 - Comarca de Pará de Minas - Agravante: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Agravada: Valquíria 
Ferreira da Mota - Relator: DES. JAUBERT CARNEIRO 
JAQUES 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Rubens Gabriel Soares, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da 
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimi-
dade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 1º de novembro de 2011. - Jaubert 
Carneiro Jaques - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - Trata-se de 
agravo de execução penal interposto pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão 
em que o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Pará 
de Minas/MG deferiu o requerimento de progressão do 
regime prisional da agravada Valquíria Ferreira da Mota. 

Nas razões recursais (f. 03/06), sustenta o Ministério 
Público que decisão proferida pelo Juiz primevo merece 
ser reformada, haja vista que foi concedida à agravada 
a progressão ao regime aberto, sem, contudo, ter anali-
sado a existência de eventual proposta de emprego, 
infringindo, assim, o dispositivo do art. 114, I, da Lei de 
Execuções Penais (LEP). Por isso, pleiteia pela revogação 

do benefício da progressão de regime, até a demons-
tração efetiva do preenchimento dos requisitos exigidos 
em lei. 

Contrarrazões apresentadas às f. 33/35, nas 
quais aduz ausência de razoabilidade em condicionar a 
progressão de regime à demonstração de vínculo empre-
gatício ou efetiva proposta de trabalho, ante as dificul-
dades enfrentadas para reinserção no mercado de 
trabalho. Assim, pugna pela manutenção da decisão 
recorrida. 

Em juízo de reexame, o MM. Juiz de primeira 
instância manteve a decisão agravada (f.35-v.). 

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 41/42, opinando pelo conhecimento e desprovimento 
do recurso interposto.  

É o relatório. Decido. 
Conheço do recurso, pois presentes seus pressu-

postos de admissibilidade. 
Ab initio, ressalta-se que não há preliminares a 

serem analisadas ou que devam ser suscitadas de ofício 
por este Relator. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se 
que o nobre Magistrado primevo deferiu à agravada a 
progressão para o regime aberto, após terem sido anali-
sados todos os requisitos previstos para a concessão deste 
benefício, sejam eles objetivos e subjetivos. O primeiro 
deles refere-se ao lapso temporal mínimo exigido para 
progressão de regime, isto é, o cumprimento de no 
mínimo 1/6 da pena. Já o requisito subjetivo traz estreita 
correlação com o comportamento carcerário do preso, 
conforme se extrai da redação legal do art. 112 da LEP: 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em 
forma progressiva com a transferência para regime menos 
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver 
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e 
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo 
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam 
a progressão. 

Neste aspecto, não restam dúvidas quanto à obser-
vância dos requisitos supracitados. Confira-se a seguinte 
passagem na decisão combatida (f. 26/27), in verbis: 

[...] Efetivamente observa-se que a sentenciada já cumpriu 
o lapso temporal necessário para adquirir a promoção no 
regime prisional, conforme levantamento de f. 55, de modo 
que cumpriu o requisito objetivo para a concessão do 
benefício. 
Consta ainda que a sentenciada possui bom comportamento 
carcerário. 

Ainda assim, o Ministério Público (f. 21), anterior-
mente à prolação da decisão vergastada, havia pleiteado 
pela juntada do comprovante de que a agravada esti-
vesse exercendo ocupação lícita, ou possuísse alguma 
proposta de trabalho, manifestando seu inconformismo 
no presente recurso, por não ter o MM. Juiz deferido o 
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Lesão corporal grave - Materialidade - Prova 
- Palavra da vítima - Fase do inquérito policial 
- Declarações isoladas - Ausência de outros 
elementos idôneos de prova - Condenação -

 Impossibilidade

Ementa: Apelação criminal. Recurso ministerial. Lesões 
corporais. Insuficiência do acervo probatório. Declarações 
da vítima sem respaldo idôneo. Absolvição mantida. 

seu requerimento, a meu ver, impertinente, data maxima 
venia. 

Digo isso, porque a obrigação prévia do labor, 
para só então, a partir daí, admitir-se a progressão para 
o regime aberto, não me parece salutar, haja vista que, 
hodiernamente, nem mesmo as pessoas sem antece-
dentes criminais têm encontrado facilidade para iniciar-se 
no concorrente mercado de trabalho. 

Em nosso entendimento, diferentemente do que 
argumentado pelo Parquet, o legislador, ao redigir o 
art. 114, inciso I, da LEP, não condicionou a concessão 
do regime aberto à prévia demonstração da existência 
de ocupação lícita. A referida comprovação deve ser 
feita, em momento posterior, em prazo razoável fixado 
pelo magistrado, como ocorreu no caso em apreço. Do 
contrário, dificilmente o preso poderia ser agraciado com 
a progressão para o regime aberto. 

Ora, sendo cediço que a LEP tem como fundamento 
basilar o sistema progressivo de regime como fator de 
ressocialização do condenado, cumpre ao juiz, atendidos 
critérios mínimos de segurança e de efetivo acatamento 
das decisões proferidas, preservar os direitos daquele, 
sob pena de desvirtuamento do ordenamento jurídico. 

Sobre o tema, brilhantemente se pronunciou a 
Ministra Ellen Gracie, no HC 97147/MT, assim dispondo: 

[...] O art. 114, I, da LEP, estabelece que somente ingressará 
no regime aberto o condenado que ‘estiver trabalhando ou 
comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente’. Apesar 
do texto sugerir que seria obrigatória a condição de trabalho, 
não se exaure aí o alcance da norma. Vejamos. 
Com relação à sua primeira cláusula, a de que o conde-
nado esteja trabalhando, não se aplica, é óbvio, à situação, 
até porque a lei foi idealizada como sistema, em que ao 
regime semiaberto deve seguir-se o aberto. No caso, tendo 
em vista deficiências do próprio Estado, estamos a cogitar de 
progressão direta ao regime fechado ao aberto, donde ser 
impertinente toda referência à condição de o condenado já 
estar trabalhando. 
A mesma consequência tira-se, mutatis mutandis, à segunda 
locução, concernente à exigência de comprovar a possibi-
lidade imediata de trabalhar. É que, estando o condenado 
encarcerado, sobretudo quando estrangeiro, não mantém 
contato com o mundo exterior que lhe permita obter propostas 
imediatas de emprego (STF, HC 9147/MT, Rel.ª Min.ª Ellen 
Gracie, j. em 4.08.2009). 

Deve-se, pois, entender que o mais importante é 
que fixe o juiz, conforme lhe faculta a lei, prazos e condi-
ções para que, já estando em regime aberto, o conde-
nado demonstre o cumprimento dos requisitos exigidos, 
sob pena de regressão. 

Por essas razões, agiu com acerto o nobre Juiz 
de primeiro grau ao condicionar a manutenção da 
progressão de regime aberto à obtenção de ocupação 
lícita dentro do prazo de 30 dias, conforme determinado 
na decisão combatida. 

Nesse sentido, eis o entendimento deste egrégio 
Tribunal: 

Agravo em execução. Progressão para o regime aberto. 
Requisitos legais. Comprovação de trabalho lícito. Necessária 
adequação à realidade. Recurso desprovido. - Comprovados 
os requisitos subjetivo e objetivo para a concessão da 
progressão do regime carcerário, a comprovação de trabalho 
lícito deve ser relativizada em razão da realidade do local em 
que vive o agravado (TJMG, Processo nº 1.0231.09.136217-
9/001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, DJ de 24.09.10). 

Agravo em execução. Atentado violento ao pudor. Crime 
hediondo. Livramento condicional. Existência de trabalho. 
Exigência de reparação do dano decorrente da infração. 
Inexigência. Pobreza do apenado. Manutenção da decisão 
concessiva da benesse. Recurso não provido. - Presentes os 
requisitos de ordem subjetiva e objetiva necessários para o 
livramento condicional, deve-se conceder o benefício, por 
se tratar de direito subjetivo do condenado. - O fato de o 
recuperando não possuir emprego não obsta à concessão do 
benefício, tendo em vista a dificuldade de reinserção de um 
ex-presidiário no mercado de trabalho, sendo que a obtenção 
de ocupação lícita foi uma condição a ele imposta, a ser 
cumprida no período de prova. - A ausência de reparação 
do dano também não deve impedir o livramento condicional, 
diante da precária condição financeira do condenado e 
ausência da pretensão indenizatória manifestada pela vítima 
(TJMG, Processo nº 0294638-58.2010.8.13.0000, Rel. Des. 

Flávio Leite, DJ de 14.01.2011). 

Dessa forma, restando demonstrado na decisão 
de f.118/128 que a agravada preenche os requisitos 
previstos no art. 112 da LEP para a progressão de regime 
e verificado que esta possui bom comportamento carce-
rário, conforme esposado pelo MM. Juiz na referida 
decisão, frise-se, argumento este sequer rechaçado pelo 
Ministério Público, não vejo por que negar, pelo menos 
até o decurso do prazo de prova fixado pelo nobre 
Magistrado, a progressão para o regime aberto. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso inter-
posto pelo Ministério Público, mantendo incólume a 
decisão vergastada. 

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES RUBENS GABRIEL SOARES e FURTADO DE 
MENDONÇA. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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acusado Cláudio Alexandre e a condenação quanto 
ao crime do art. 129, caput, para os acusados Fúlvio e 
Valdinei. As contrarrazões da defesa estão às f. 208/213 
e 232-v. 

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 225/228 no sentido do provimento parcial do recurso 
ministerial para que seja condenado o réu Cláudio 
Alexandre e mantida a absolvição dos demais. 

É o relatório. 
2. Conhecimento. 
Conheço do recurso em face do seu ajuste legal. 
3. Mérito. 
A discussão refere-se à autoria do delito. Passo 

a examinar a tese desenvolvida pelo Ministério Público 
sobre a suficiência de provas. 

A prova que sustenta a condenação deve necessa-
riamente ser aquela produzida sob o crivo do contradi-
tório, dentro do devido processo legal. Assim, declara-
ções feitas na fase do inquérito policial, longe das garan-
tias processuais, não podem servir à condenação criminal. 

Dito isso, registro que, em juízo, só temos neste 
caderno processual as declarações da vítima Claudinei 
José do Prado, às f. 140/141 e o “ouviu dizer” da teste-
munha Marinês Aparecida dos Santos, à f. 145. Tanto é 
assim que nas razões do apelo ministerial apenas esses 
dois elementos de prova estão destacados, dentre os 
produzidos em juízo que, como já mencionado, são os 
considerados por este julgador. Os elementos colhidos no 
inquérito policial (declarações) não podem ser tomados 
para fins de formação da convicção do julgador, sob 
pena de gravíssima ofensa ao devido processo legal. 

Sobre as referidas “provas”, destaco o que se segue: 
A vítima declarou que 

já conhecia os acusados; que já teve um problema anterior 
com o acusado Cláudio, vulgo ‘Gavião’ [...] que os acusados 
estão sempre envolvidos juntos em brigas e confusões; que o 
acusado Cláudio é mais envolvido com brigas e confusões. 

Fazendo um estudo de seu depoimento, é possível 
notar um viés passional, um contexto emocional. Se 
a palavra da vítima deve ser tomada com cautela, em 
casos desse diagnóstico, tal cautela deve ser redobrada. 
Exige-se, para uma decisão racional e segura, que as 
declarações estejam amparadas por outros idôneos 
elementos de prova. Ocorre que aqui não estão. 

Nem de longe os comentários ouvidos pela teste-
munha citada pelo recorrente servirão de respaldo sólido 
ao apontamento da autoria feito pela vítima. A leitura 
integral do testemunho de f. 145 evidencia a fragilidade 
de sua contribuição. 

Testemunhas que estavam presentes no local de 
aglomeração de pessoas não presenciaram a narrada 
agressão dos apelados contra a vítima e disseram ter 
ocorrido um tumulto. 

Com a razão o douto Julgador a quo ao afirmar que,

- A prova que sustenta a condenação deve necessaria-
mente ser aquela produzida sob o crivo do contraditório, 
dentro do devido processo legal. Assim, declarações feitas 
na fase do inquérito policial, longe das garantias proces-
suais, não podem servir à condenação criminal. Exige-se, 
para uma decisão racional e segura, que as declara-
ções estejam amparadas por outros idôneos elementos 
de prova. Estando isolada a palavra da vítima, deve ser 
mantida a absolvição, mormente quando seu estudo 
evidencia a possibilidade de contaminação diante de 
desavença anterior ao fato em apuração. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0525.06.084891-4/001 - 
Comarca de Pouso Alegre - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelados: Fúlvio Guilherme 
Ferreira, Valdinei Jose Alves, Cláudio Alexandre Mariano - 
Relator: DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Alexandre Victor de 
Carvalho, na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR 
PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2011. - Alexandre 
Victor de Carvalho - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO -1. 
Relatório. 

Cláudio Alexandre Mariano, Fúlvio Guilherme 
Ferreira e Valdinei José Alves foram denunciados pela 
prática do delito previsto no art. 129, § 1º, II, do Código 
Penal. 

Narram os autos que, no dia 1º.01.2006, por volta 
dos trinta minutos, Claudinei José do Prado transitava 
pela Praça Comendador Ferreira de Matos, área central 
da Cidade de Congonhas/MG, momento em que este 
esbarrou no braço do acusado Fúlvio. 

Diante dos fatos e motivado por desentendimentos 
anteriores, o denunciado Fúlvio iniciou uma discussão 
com a vítima. Apurou-se que o acusado Fúlvio estava 
acompanhado dos denunciados Valdinei e Cláudio. 
Finda a discussão, os acusados passaram a agredir fisica-
mente a vítima. Em dado momento, Cláudio acertou uma 
garrafa de vidro na cabeça de Claudinei, causando-lhe 
as lesões corporais de natureza grave, vindo a gerar 
perigo de vida. 

Consta das f. 188/191 a sentença absolutória. O 
ilustre Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pouso 
Alegre julgou improcedente a denúncia e, reconhecendo 
a ausência de provas suficientes, absolveu os réus. 

Inconformado, busca o Ministério Público a conde-
nação quanto ao crime do art. 129, § 1º, II, para o 
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4. Conclusão.
Com essas considerações, nego provimento ao 

recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a r. 
sentença absolutória. 

É como voto. 
Sem custas. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEDRO VERGARA e EDUARDO MACHADO. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

em face exatamente desse tumulto, ninguém, exceto o ofen-
dido, pode atestar que o agente Cláudio lhe provocou feri-
mentos, com uma garrafa, utilizada como instrumento 
contundente, na cabeça. Não se nega o episódio envolvendo 
os personagens deste processo, naquele dia e hora [...] mas 
a autoria [...] não ficou determinada a ponto de ensejar um 
convencimento positivo por parte do julgador - f. 190. 

Tenho mantido sistemático posicionamento de que 
as declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar 
um decreto condenatório, seja por qual crime for, clan-
destino ou não. 

Tal assertiva tem por fundamento um princípio 
básico a ser observado em todo processo, cuja finalidade 
seja a composição de uma lide: a igualdade de trata-
mento a ser dispensado às partes, não podendo a versão 
de uma ter um peso superior à da outra, exceto quando 
esta valoração se mostra amparada em outros elementos 
de convicção. 

Ora, se acusado e vítima estão em posições nota-
damente antagônicas em virtude do conflito surgido, é 
claro que, na maioria das vezes, as suas declarações irão 
se contrapor, atendendo o exposto até mesmo a um prin-
cípio ético de que o ser humano foge da dor e da perda 
o quando pode, e para evitar o sofrimento, fere, em 
algumas ocasiões, o compromisso moral com a verdade. 

Resulta do exposto a impropriedade de se considerar 
a palavra da vítima mais importante que a do réu, antes 
mesmo de analisar os autos. As declarações do ofendido 
podem e devem ser mais um elemento de convicção do 
julgador, mas nunca o exclusivo. 

Ainda que o crime se caracterize como clandes-
tino, ou seja, sem testemunhas presenciais, o que não é a 
hipótese dos autos, resta o estudo da coerência da versão 
fornecida pela vítima, por exemplo. Aqui as testemunhas 
presenciais não corroboraram a autoria apontada, e a 
versão do ofendido pode, eventualmente, estar contami-
nada pela reconhecida desavença anterior. 

O Superior Tribunal de Justiça, analisando um caso 
referente ao delito de atentado violento ao pudor, classi-
ficado como clandestino, decidiu que a palavra da vítima 
isolada não pode basear uma sentença condenatória: 

Atentado violento ao pudor. Presunção de violência. Palavra 
da vítima. Prova única. 
1 - Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que, em 
se tratando da figura delitiva insculpida no CP, art. 214, não 
basta a palavra da ofendida para alicerçar uma condenação. 
2 - Divergência jurisprudencial que não se caracteriza, tendo 
em vista versarem as decisões confrontadas sobre hipótese 
dissonante daquela dos autos. 
3 - Recurso não conhecido. (REsp nº 155.877/RS, 5ª Turma, 
Rel. Min. Edson Vidigal, j. em 10.11.98, DJU em 14.12.98, 
p. 271). 

Conclui-se, portanto, que a palavra da vítima deve 
estar amparada em seguros elementos probatórios para 
sustentar uma sentença condenatória. Isolada, não me 
parece suficiente para o decreto condenatório. 

Crime contra o meio ambiente - Arts. 60 e 32 
da Lei 9.605/98 - Configuração - Abatedouro 

clandestino - Atividade potencialmente 
poluidora - Inexistência de licença - Reparação 
do dano ambiental - Irrelevância -  Maus-tratos 

a animais  - Prova - Condenação - Sentença 
- Fundamentação sucinta - Nulidade - Não 

ocorrência  - Fixação da pena  -  Circunstâncias 
judiciais favoráveis ao réu - Redução da 

reprimenda - Crime contra a saúde pública - 
Art. 278 do Código Penal - Ausência de prova -

 Absolvição  

Ementa: Apelação criminal. Penal e processual penal. 
Ausência de fundamentação da r. sentença. Inocorrência. 
Preliminar rejeitada. Abatedouro clandestino. Ausência de 
licença dos órgãos competentes. Confissão do apelante. 
Reparação do dano ambiental. Irrelevância. Maus-
tratos. Animais amarrados. Prova pericial e testemu-
nhal. Condenação mantida. Depósito de coisa nociva à 
saúde. Materialidade ausente. Necessária a comprovação 
de efetiva nocividade. Absolvição que se impõe. Penas. 
Dosimetria. Circunstâncias judiciais tidas como favoráveis. 
Redução. Necessidade. Recurso parcialmente provido. 

- Se o magistrado sentenciante dispôs de forma suficiente 
sobre os motivos que o levaram à condenação, mencio-
nando as provas produzidas e expondo as razões do seu 
convencimento, incabível é a tese de nulidade da sentença. 

- Aquele que mantém serviço potencialmente poluidor 
sem o necessário licenciamento pratica o crime previsto no 
art. 60 da Lei 9.605/98, independentemente de compro-
vação de efetivo dano ao meio ambiente. 

- Comprovado que os animais vivos encontrados no esta-
belecimento clandestino sofriam maus-tratos, deve ser 
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mantida a condenação do recorrente pelo crime descrito 
no art. 32 da Lei 9.605/98. 

- Para a caracterização do tipo penal insculpido no art. 278 
do CPB, é essencial a comprovação da efetiva nocividade 
do produto à saúde, não sendo suficiente a elaboração de 
laudo afirmando que podiam causar danos àqueles que 
o consumissem. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0499.09.012916-8/001 
- Comarca de Perdões - Apelante: Evaldo Castro de 
Carvalho - Apelado: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais - Relator: DES. FURTADO DE MENDONÇA 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Rubens Gabriel Soares, 
incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM PROVER EM PARTE O RECURSO. 

Belo Horizonte, 1º de novembro de 2011. - Furtado 
de Mendonça - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. FURTADO DE MENDONÇA - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Evaldo Castro 
de Carvalho, que se insurge contra a r. sentença de 
f. 248/260, que o condenou como incurso nas sanções 
dos arts. 32 e 60, ambos da Lei 9.605/98, às penas, 
respectivas, de 07 meses de detenção e 11 dias/multa e 
03 meses de detenção, e ainda, nas sanções do art. 278 
do CPB, à reprimenda definitiva de 01 ano de detenção 
e 10 dias/multa. Foi estabelecido o regime aberto. As 
penas corporais foram substituídas por duas restritivas de 
direitos, constantes na prestação de serviços à comuni-
dade e prestação pecuniária. 

Narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2009, 
após informações anônimas, a Polícia Militar do Meio 
Ambiente compareceu à propriedade alugada pelo recor-
rente, constatando 

[...] a existência de um empreendimento de abate de bezerros 
recém-nascidos, sem nenhuma autorização de órgão compe-
tente, nem mesmo CNPJ ou razão social. O abate se dava 
numa casa antiga de alvenaria com um galpão anexo, 
próximo a um curso d’água [...] (f. 03). 

Destaca o Promotor de Justiça que 

[...] Os bezerros recém-nascidos, antes de serem abatidos, 
ficavam sobre poços de água sanguinolenta e de vísceras 
e ossada provenientes da matança dos demais, amarrados 
pelas mãos, pés e pescoço, o que os impedia até mesmo 
de emitir gemidos, sendo encontrados quatro bezerros nesta 
situa ção [...] (f. 03). 

Por fim, narra que a carne, abatida e preparada em 
local inapropriado - piso de cimento -, era colocada em 
sacolas plásticas, dentro de um freezer, e comercializada 
na região. 

As intimações estão regulares. 
Em preliminar, a il. defesa do apelante (razões 

de f. 269/287) sustenta a declaração de nulidade da r. 
sentença fustigada, porquanto não foram analisadas todas 
as teses defensivas. Acerca do mérito, ao argumento de 
que o gado era abatido esporadicamente e se destinava 
ao consumo exclusivo da família do recorrente, pleiteia a 
absolvição. Quanto ao delito previsto no art. 60 da Lei 
9.605/98, assevera que o dano ambiental causado era 
reversível e já começara a ser reparado. Relativamente 
ao crime descrito no art. 32 da mesma lei, destaca que 
o abate não pode ser considerado maus-tratos, já que 
não há essa previsão legal. E, por fim, sobre o crime 
previsto no art. 278 do CPB, sustenta que a conduta não 
abrange gêneros alimentícios. Alternativamente, pugna 
pela redução das reprimendas fixadas. 

Apelo contra-arrazoado - f. 311/321. 
Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça acos-

tado aos autos - f. 329/338. 
É o relatório. 
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

admissibilidade e processamento. 
Com efeito, entendo que não há nulidade da 

sentença quando o raciocínio utilizado pelo julgador, com 
suas razões de fato e de direito, é desenvolvido satisfato-
riamente, de modo a demonstrar às partes as razões de 
seu convencimento. 

De fato, tem o magistrado - no sistema do livre 
convencimento - de explicitar suas razões. E, nessa mesma 
linha, ao proferir sua decisão, tem o juiz a liberdade na 
seleção e valoração dos elementos de prova. In casu, a 
decisão hostilizada indicou suas razões de decidir, tendo 
o MM. Juiz esclarecido em que provas se baseou e quais 
os motivos que o levaram a tal conclusão, não havendo, 
pois, que falar em nulidade. Nesse viés, 

A indicação dos motivos de fato e de direito em que se 
funda a decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa 
remissão aos documentos probatórios existentes nos autos, 
é bastante ao atendimento da exigência de fundamentação 
(RT 557/406). 

Ultrapassado isso, passo ao exame do mérito. 
Narra a denúncia que o recorrente mantinha, na 

zona rural da Comarca de Perdões, em um sítio por 
ele alugado para esse fim, um abatedouro clandestino. 
Destaca o Promotor de Justiça: 

[...] a existência de um empreendimento de abate de bezerros 
recém-nascidos, sem nenhuma autorização de órgão compe-
tente, nem mesmo CNPJ ou razão social. O abate se dava 
numa casa antiga de alvenaria com um galpão anexo, 
próximo a um curso d’água. 
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Os animais eram abatidos e preparados com a retirada do 
couro, o que acontecia num piso de cimento, sendo posterior-
mente pendurados em prateleiras de metal [...] (f. 03). 

De fato, questionado sobre a autorização para 
regular funcionamento do estabelecimento, o recorrente 
confessou “[...] que não possuía qualquer autorização 
para abate dos animais [...]” (f. 224). 

O abate dos bezerros, em local absolutamente 
inapropriado, fora confirmado pelo fiscal agropecuário 
IMA-MG, Valdomiro Jardim de Oliveira, médico veteri-
nário - f. 16 e 19/21 - e laudo de vistoria de f. 109/111. 

A conduta fora, também, confirmada pelo relato 
das testemunhas (f. 105, 153/154 e 179): dois funcioná-
rios do IMA-MG e um policial militar. 

Verifiquei que, para manter serviços de abatedouro 
de animais, é necessário licenciamento junto à FEAM 
- Fundação Estadual do Meio Ambiente, e Copam - 
Conselho Estadual de Política Ambiental, órgãos compe-
tentes para expedir a autorização de funcionamento 
desta espécie de estabelecimento. Efetivamente, não 
foram observadas as normas previstas no art. 10 da Lei 
nº 6.938/81, art. 2º da Resolução Conama 237/97, 
art. 8º da Lei Estadual nº 7.772/80 e Deliberação 
Normativa Copam 01/90 (redação da Deliberação 
Normativa Copam 038/99). 

Dessarte, patente que a conduta do acusado se 
subsume no crime previsto no art. 60 da Lei 9.605/98. 
E aqui registro que, para a consumação deste delito, 
desnecessária é a comprovação de dano efetivo ao meio 
ambiente, porquanto a conduta é a de manter serviço 
potencialmente poluidor sem autorização. Nessa linha, 
também não importa que o eventual dano causado já 
tenha sido reparado, como desejou fazer crer a il. defesa 
e, tampouco, que o abate fosse esporádico - o que, na 
verdade, nem mesmo restou evidenciado. 

Assim, mantida a condenação nesse tipo, creio 
que merece pequeno reparo a r. sentença fustigada. Isto 
porque, embora o il. Magistrado tenha assinalado que 
aplicaria a pena-base no mínimo legal, de fato, fixou a 
reprimenda em 03 meses de detenção, quando o mínimo 
cominado é de 01 mês. Portanto, fica a pena definida em 
01 mês de detenção, haja vista que foram tidas como 
favoráveis todas as circunstâncias previstas no art. 59 do 
CPB. 

Relativamente ao delito previsto no art. 32 da 
mesma lei, entendo que restou também evidenciado. 
Ora, os maus-tratos narrados na inicial acusatória foram 
confirmados pelo histórico do BO (f. 08), laudo - indig-
nado, diga-se - do médico veterinário (f. 16), que inclu-
sive o confirmou em juízo (f. 105), e relato das demais 
testemunhas (f. 153/154 e 179). Confira-se:

[...] sendo encontrados ainda 08 (oito) animais vivos 
em situa ção de desconforto, amarrados, caracterizando 
maus-tratos [...]. 

[...] Os animais recém-nascidos encontravam-se amarrados 
pelos pés, mãos e pescoço, o que os impedia até mesmo de 
emitir gemidos. Estavam todos sobre poços de água sangui-
nolenta proveniente da matança dos demais que por ali se 
encontravam, e praticamente sobre as vísceras brancas (intes-
tino, estômago) e ossada dos demais animais que foram 
abatidos durante o dia [...]. 
[...] após constatar as irregularidades, emitiu dois relatórios, 
um relativo a maus-tratos de animais e outro alusivo aos 
riscos à saúde pública [...]. 
[...] que os animais vivos que o depoente encontrou estavam 
sendo mal tratados, com fome, com certeza [...]. 
[...] que todos os policiais e o médico ficaram estarrecidos ao 
ver a situação em que se encontravam os pobres animais [...]. 

Ressalto que as fotografias juntadas aos autos 
- f. 17/18 - confirmam os trechos supratranscritos. 
Ora, manter os animais vivos amarrados pelos pés e 
mãos e ainda pelo pescoço - a fim de inibir qualquer 
gemido -, aguardando o abate, certamente, configura os 
maus-tratos narrados no tipo penal. 

E, efetivamente, a alegação de que o abate ocorria 
para o consumo exclusivo da família do recorrente não 
impõe a absolvição. Aqui não se condena pelo abate dos 
animais, mas sim pelos maus-tratos a que eram subme-
tidos antes de serem abatidos. É certo que a “[...] conduta 
‘matar’ não se encontra prevista no caput do artigo 
32 da lei de crimes ambientais [...]” (f. 275), contudo, 
evidenciado está que o apelante praticou atos de abuso 
e maus-tratos aos animais que aguardavam o abate e 
foram assim encontrados no estabelecimento mantido por 
ele. 

Pois mantenho a condenação pela prática do crime 
previsto no art. 32 da Lei 9.605/98. 

Quanto à pena fixada, tenho que também deve 
ser feito reparo. É que, mais uma vez, embora o il. 
Magistrado tenha assinalado que aplicaria a pena-base 
no mínimo legal, fixou a reprimenda em 06 meses de 
detenção, quando o mínimo cominado é de 03 meses. 
Portanto, fica a pena definida em 03 meses de detenção 
e 10 dias/multa, haja vista que foram tidas como favorá-
veis todas as circunstâncias previstas no art. 59 do CPB. 

Na segunda fase, creio que deve ser decotada a 
causa especial de aumento prevista no § 2º do art. 32 da 
referida ei. Isso porque, na verdade, analisando as provas 
colacionadas, não se pode concluir que os maus-tratos 
resultaram na morte dos animais, o que se vê é que estes 
eram submetidos à condição degradante e, posterior-
mente, abatidos, não podendo afirmar que a morte era 
consequência dos maus-tratos. 

Assim, a reprimenda fica estabelecida naquele 
patamar, já que não há causa para oscilação. 

Por fim, quanto ao crime previsto no art. 278 do 
CPB, entendo que dele deve ser absolvido o apelante por 
ausência de materialidade. 

É que, embora haja laudo pericial dizendo “[...] 
toda a carne e vísceras provenientes da matança destes 
animais serão destinadas ao consumo humano, o que 
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reduzidas. Minorante da tentativa aplicada em sua razão 
máxima. Regime semiaberto. Réu hipossuficiente. Isenção 
de custas concedida. Recurso parcialmente provido.

- A grave ameaça, elemento constitutivo do delito de 
roubo, significa provocar elevado temor no ofendido, 
abalando-o psicologicamente, de forma a reduzir a sua 
capacidade de reação (intimidação da vítima pela ação 
do meliante).

- A jurisprudência é firme no sentido de que a simulação 
de porte de arma de fogo é capaz de provocar medo 
incomum na vítima, sendo suficiente, portanto, para confi-
gurar grave ameaça.

- A fundamentação das decisões é elemento essencial 
da estrutura do ato judicial, por permitir a realização do 
controle da racionalidade do decisum.

- Se o magistrado monocrático não expôs os elementos 
que o levaram a decidir de tal ou qual maneira, deve 
o Tribunal reformar a decisão, de modo a evitar que o 
acusado sofra qualquer prejuízo.

- Faz jus à isenção das custas processuais o réu compro-
vadamente hipossuficiente, nos termos do art. 10, inciso II, 
da Lei Estadual 14.939/03. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0707.10.016897-0/001 - 
Comarca de Varginha - Apelante: Felício Eduardo Rufino 
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Relator: DES. CÁSSIO SALOMÉ 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 
Presidência do Desembargador Duarte de Paula, incor-
porando neste o relatório de fls., na conformidade da 
ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO. 

Belo Horizonte, 3 de novembro de 2011. - Cássio 
Salomé - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. CÁSSIO SALOMÉ - Felício Eduardo Rufino 
não se conforma com a sentença de f. 71/82, que o 
condenou às penas definitivas de 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 10 
(dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado. 
Aviou, então, recurso de apelação. 

Segundo a exordial acusatória, no dia 14 de junho 
de 2010, por volta das 16h45min, o apelante entrou 
no estabelecimento comercial Mecatec, localizado na 
Avenida Major Venâncio, nº 166, no centro de Varginha, 

Roubo - Configuração - Simulação de uso de 
arma de fogo - Grave ameaça - Caracterização 

- Desclassificação do crime para furto - 
Impossibilidade - Autoria e materialidade - Prova 
- Condenação -  Pena-base - Fixação - Sentença 

- Ausência de fundamentação - Reforma pelo 
Tribunal - Redução da reprimenda - Regime de 
cumprimento da pena - Regime semiaberto -

 Súmula 269 do STJ - Aplicação - Réu 
hipossuficiente - Isenção das custas

Ementa: Apelação criminal. Roubo. Simulação de 
porte de arma de fogo. Grave ameaça caracterizada. 
Desclassificação para furto. Impossibilidade. Penas-base 

coloca em risco a saúde dos consumidores, podendo 
levar sua saúde a danos irreparáveis [...]” (f. 19), entendo 
que não é suficiente. 

Efetivamente, o tipo trata de entregar a consumo 
coisa nociva à saúde e não, simplesmente, potencialmente 
nociva. Da leitura de todos os documentos juntados aos 
autos e análise das fotografias e laudos se conclui que 
as carnes estavam expostas a condições inapropriadas. 
E assim, potencialmente, poderiam ser nocivas à saúde 
de quem as consumisse. No entanto, a meu ver, à confi-
guração do tipo se exige a comprovação da efetiva noci-
vidade. A meu ver, as irregularidades constatadas, per 
se, não têm o condão de gerar presunção absoluta de 
nocividade à saúde, quando muito, de impropriedade ao 
consumo, conduta que não fora imputada ao recorrente. 

Portanto, da conduta descrita no art. 278 do CPB, 
absolvo o acusado. 

Diante disso, tendo em vista que as penas apli-
cadas aos demais crimes, somadas, resultam em repri-
menda inferior a um ano, nos termos do art. 44, § 2º, 
do Código Penal, devem ser substituídas por apenas uma 
restritiva de direitos, constante na prestação de serviços 
à comunidade, nos termos em que estabelecer o d. Juízo 
da Execução, ficando decotada, então, a prestação 
pecuniária. 

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso 
interposto, para reduzir a pena imposta ao apelante, 
no que concerne aos crimes previstos nos arts. 32 e 60, 
ambos da Lei 9.605/98, e absolvê-lo do tipo descrito no 
art. 278 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, 
do CPP. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES WALTER LUIZ e JAUBERT CARNEIRO JAQUES. 

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .
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pela testemunha Paulo Tomé (declarações da testemunha Levi 
B. Domingues, em juízo, à f. 49). 

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que 
a simulação de porte de arma configura grave ameaça. 
Assim, aquele que se vale de tal expediente para subtrair 
bens de outrem pratica o crime de roubo, e não o de furto. 
Ilustrativamente, cumpre colacionar o seguinte julgado: 

Apelação criminal. Roubo. Simulação do uso de arma de 
fogo. Conduta que caracteriza grave ameaça. Promessa de 
mal grave. Roubo caracterizado. Desclassificação para furto. 
Impossibilidade no caso. Certidão de antecedentes. Diferentes 
máculas. Possibilidade de consideração em dois momentos 
da dosimetria. Apelo improvido. - A simulação pelo agente 
de estar armado caracteriza a grave ameaça exigida na tipi-
ficação pelo crime de roubo, não havendo falar em simples 
furto. - A presença de outras condenações definitivas auto-
riza o emprego de algumas delas para o fim de maus antece-
dentes e de uma específica para aplicação da agravante da 
reincidência. - Apelo improvido (TJMG - Relator: Des. Ediwal 
José de Morais - Processo nº 3402872-75.2006.8.13.0145 
- Data do julgamento: 8.7.2010 - Data da publicação: 
13.8.2010). 

Nem poderia ser diferente! Observe-se que a teste-
munha Jaqueline, que estava com a vítima, atestou a 
capacidade dos atos do apelante de abalar terceiros 
psicologicamente: 

[...] que confirma o declarado na polícia e constante das 
f. 15/16 dos autos; que sentiu muito medo em razão da 
conduta do acusado; que acreditou todo o tempo que o 
acusado estivesse armado; que o acusado não disse estar 
armado, mas estava com a mão embaixo da blusa dando 
a impressão que estivesse empunhando uma arma de fogo 
(depoimento da testemunha Jaqueline O. de Araújo, em juízo, 
à f. 47). 

Assim, tendo o apelante logrado êxito em incutir 
significativo temor nos ofendidos, reduzindo a capaci-
dade de reação de uma delas, é inviável desclassificar a 
sua conduta para a do art. 155, c/c art. 14, II, do Código 
Penal. 

No que se refere às penas impostas a Felício 
Eduardo Rufino, tenho pequena retificação a fazer: 

Embora o eminente Sentenciante tenha conside-
rado que a culpabilidade da conduta, os antecedentes 
e a personalidade do acusado e os motivos e as conse-
quências do delito sejam, todos, desabonadores, não há, 
nos autos, provas de que qualquer dos referenciais do 
art. 59, do CP, seja especialmente abjeto. 

Como se sabe, o art. 59 do Código Penal faz refe-
rência à culpabilidade lato sensu, de vez que, sem a 
culpabilidade em sentido estrito, não restaria configu-
rado o delito e, consequentemente, não haveria que se 
fixar uma pena. Assim sendo, o fato de o apelante ser 
imputável, ter conhecimento da ilicitude de sua conduta e 
poder comportar-se de forma diversa é incapaz de quali-
ficar a primeira das diretrizes do art. 59 do CP de forma 
negativa. 

rendeu a funcionária Rosângela e, simulando estar 
armado, exigiu que a mesma lhe entregasse o dinheiro 
que havia ali. 

Consta que Jaqueline, colega de Rosângela, disse a 
Felício Eduardo Rufino que o caixa da empresa se loca-
lizava no segundo piso do imóvel, tendo ele se dirigido 
para lá. Quando o apelante chegou ao andar superior, 
foi detido, contudo, por Paulo, que também trabalha 
no local e logrou êxito em segurá-lo até a chegada da 
Polícia. 

Vencida a instrução processual, o conspícuo 
Magistrado monocrático teve por bem julgar procedente 
a proemial, condenando o apelante pela prática do 
crime descrito no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos 
do Código Penal. 

O apelante foi regularmente intimado da sentença e 
dela recorreu por termo nos autos (f. 88). 

Em razões de f. 96/100, o apelante requereu a 
desclassificação do roubo tentado para o crime de furto 
tentado, a fixação das penas-base no mínimo legal e a 
aplicação da atenuante da confissão espontânea. 

Em contrarrazões, o ilustre Promotor de Justiça 
pugnou pelo improvimento do recurso (f. 101/103). 

Às f. 108/118, o douto Procurador de Justiça 
opinou pelo improvimento da irresignação. 

É o relatório. 
Conheço do recurso, uma vez que presentes os 

pressupostos de admissibilidade e processamento. 
Inexistindo preliminares, arguidas ou apreciáveis ex 

officio, passo diretamente à análise do mérito. 
A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, 

sendo que o próprio apelante admitiu que, no dia dos 
fatos, adentrou no estabelecimento Mecatec e exigiu que 
as funcionárias lhe entregassem o dinheiro que havia no 
local. Pretende-se, com o recurso, apenas a desclassifi-
cação do crime de roubo para o de furto, ao argumento 
de que não houve grave ameaça. 

Compulsando os autos, observo que a vítima foi 
segura ao afirmar que Felício Eduardo Rufino manteve, 
durante a ação criminosa, a mão sob a camisa, fingindo 
estar armado. Confira-se: 

[...] que não houve qualquer tipo de agressão física só intimi-
daram; que o acusado disse não estar armado, mas uma das 
mãos estava por baixo da blusa dando a impressão que fosse 
uma arma, já que, agora entende assim, com o dedo firme 
exibia algo levantado sob a blusa, como se fosse uma arma; 
daí a sua afirmativa que no momento do assalto imaginaram, 
a declarante e suas amigas, estivesse o acusado armado 
(declarações da vítima, em juízo, à f. 46). 

As testemunhas ouvidas corroboraram essa versão. 
Vejamos: 

[...] que todos que estavam ali na empresa se sentiram inti-
midados pela conduta do acusado; que o acusado anun-
ciou o assalto, com uma das mãos por debaixo das festias, 
fazendo entender que estivesse armado; que o acusado não 
chegou a pegar o dinheiro do caixa, posto que dominado 
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Concretizo, pois, as reprimendas em 1 (um) ano e 
4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, estes 
fixados no valor mínimo legal. 

Estabeleço o regime semiaberto para o início do 
cumprimento da pena corporal, como permite a Súmula 
nº 269 do colendo Superior Tribunal da Justiça: 

Súmula nº 269. É admissível a adoção do regime prisional 
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou infe-
rior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 

As custas processuais são responsabilidade de 
Felício Eduardo Rufino. Entretanto, como ele foi assistido 
pelo Serviço de Assistência Judiciária da Faculdade de 
Direito de Varginha, fica isento de seu pagamento, nos 
termos do art. 10, II, da Lei nº 14.939/2003 do Estado de 
Minas Gerais, ficando tal ônus a cargo do Poder Executivo 
estadual (art. 13 da Lei Estadual nº 13.166/1999). 

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, 
para reduzir as penas impostas a Felício Eduardo Rufino 
para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) 
dias-multa; para abrandar o regime fixado para o início 
do cumprimento da pena corporal para o semiaberto e 
para isentar o apelante das custas processuais. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO e 
DUARTE DE PAULA. 

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL 
AO RECURSO.

. . .

E, como não há nos autos nada que indique que a 
conduta narrada na inicial merece especial reprovação 
social, este referencial não pode desfavorecer Felício. 

Noutro norte, o ilustrado Julgador singular consi-
derou o único decreto condenatório transitado em julgado 
em desfavor do apelante, tanto na primeira (maus ante-
cedentes) quanto na segunda fase da dosimetria (reinci-
dência). Tal fato configura, data venia, inadmissível bis in 
idem, que deve ser extirpado do decisum vergastado. 

Da mesma forma, a personalidade do agente e os 
motivos e as consequências do delito devem ser conside-
rados neutros, já que não restaram devidamente esclare-
cidos pelo arcabouço probatório. 

As penas-base devem ser fixadas, então, no mínimo 
abstratamente cominado para o crime de roubo: 4 
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da 
confissão espontânea e a agravante da reincidência 
foram acertadamente compensadas. 

Na derradeira etapa do sistema trifásico de fixação 
de reprimendas, tenho por bem aplicar a minorante 
insculpida no art. 14, II, do Estatuto Repressivo Material, 
na fração de 2/3 (dois terços), considerando que o 
insigne Sentenciante não expôs os motivos que o levaram 
a aplicar tal causa de diminuição de penas em patamar 
intermediário. 

Acerca da necessidade de fundamentação das deci-
sões, cabe lembrar que se trata de elemento essencial 
da estrutura do ato judicial, por permitir a realização do 
controle da racionalidade do decisum. É que, em um 
Estado Democrático de Direito, só é válida a solução 
fundada em um saber demonstradamente bem adquirido, 
sendo imprescindível que o Juiz esclareça o que o levou a 
decidir de tal ou qual maneira. 

Não é outro o entendimento de Aury Lopes Júnior: 

A motivação das decisões judiciais é uma garantia expres-
samente prevista no art. 93, IX, da Constituição e é funda-
mental para avaliação do raciocínio desenvolvido na valo-
ração da prova. Serve para o controle da eficácia do contra-
ditório, e de que existe prova suficiente para derrubar a 
presunção de inocência. Só a fundamentação permite avaliar 
se a racionalidade da decisão predominou sobre o poder, 
e, principalmente se foram observadas as regras do devido 
processo penal. Trata-se de uma garantia fundamental, cuja 
eficácia e observância legitimam o poder contido no ato deci-
sório. Isso porque, no sistema constitucional-democrático, o 
poder não está autolegitimado, não se basta por si próprio. 
Sua legitimação se dá pela estrita observância das regras do 
devido processo penal, entre elas o dever (garantia) da funda-
mentação dos atos decisórios (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito 
processual penal e sua conformidade constitucional. 3. ed. 
ver. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, v. 1,  
p. 195). 

Assim, se o Magistrado monocrático não expôs os 
elementos que o levaram a decidir da maneira que o fez, 
deve o Tribunal reformar a decisão, de modo a evitar que 
o acusado sofra qualquer prejuízo. 

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - 
Apreensão em interior de veículo - Equiparação 

a local de trabalho - Ausência de prova - 
Desclassificação do crime - Posse irregular de 

arma de fogo de uso permitido - Impossibilidade -
 Condenação mantida

Ementa: Apelação criminal. Porte ilegal de arma. 
Desclassificação para posse de arma. Carro como local 
de trabalho. Impossibilidade. Delito caracterizado. Regime 
semiaberto. Necessidade. Recurso não provido. 

- Provado que o réu portava ilicitamente uma arma de 
fogo em seu carro - que jamais pode ser considerado 
como seu local de trabalho, afinal, é auxiliar de topografia 
-, intocável a sua condenação nas iras do art. 14 da Lei 
nº 10.826/03. 

- Sendo esta a segunda condenação do acusado no 
mesmo delito de porte ilegal de arma, justificado o regime 
mais grave que o aberto. 

Recurso não provido. 
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0183.09.164924-8/001 - 
Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelante: Geraldo 
Sidnei Rodrigues - Apelado: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - Relator: DES. EDUARDO BRUM 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Delmival de Almeida 
Campos, na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NÃO 
PROVER O RECURSO. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2011. - Eduardo 
Brum - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. EDUARDO BRUM - Geraldo Sidnei Rodrigues e 
Valéria Aparecida Vieira, já qualificados nos autos, foram 
denunciados na Comarca de Conselheiro Lafaiete como 
incursos nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03, 
além de, a segunda, também nas iras do art. 147 do 
Código Penal. 

Narra a exordial acusatória que, no dia 10.05.09, 
por volta das 19h, na Rua Duque de Caxias, na referida 
comarca, a ré ameaçou de mal injusto e grave as vítimas 
Angelita Cristina de Melo e Flávia Cristina Torquato, 
apontando-lhes um revólver calibre 22, o qual portava 
sem autorização. 

Consta, ainda, que, em frente à residência situada 
na Rua José de Assunção, nº 144, Bairro Manoel de 
Paula, a acusada novamente ameaçou as vítimas mencio-
nadas, apontando-lhes a arma de fogo e dizendo que iria 
matá-las. 

Por sua vez, o réu transportava, no seu veículo Gol, 
placa GKY-5656, a referida arma usada posteriormente 
por Valéria, sem o devido porte para tanto. 

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz de Direito 
julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo 
a ré Valéria das imputações que lhe foram carreadas, por 
ausência de provas, e condenando o réu Geraldo nas 
iras do art. 14 da Lei nº 10.826/03, a uma pena priva-
tiva de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de 
reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 14 
(quatorze) dias-multa, à razão mínima para o dia-multa, 
vedadas quaisquer substituições em face da reincidência 
(f. 117/121-v.). 

Inconformado, interpôs o increpado recurso de 
apelação, pugnando pela desclassificação para a 
conduta de possuir arma - art. 12 da Lei nº 10.826/03 -, 
pois o local onde a arma foi apreendida é de trabalho do 
réu (f. 125/127). 

O réu foi intimado pessoalmente da r. sentença 
(f. 128). 

O Parquet apresentou suas contrarrazões 
(f. 141/143). 

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do 
recurso (f. 151/154). 

O feito me veio redistribuído em razão do afasta-
mento, no período de 16.08.11 até 13.11.11, do então 
Relator, eminente Des. Doorgal Andrada (f. 155). 

Conheço do apelo, presentes os pressupostos de 
sua admissibilidade. 

No pertinente ao mérito, nenhuma dúvida se apre-
senta acerca da cediça materialidade (auto de apre-
ensão de f. 20 e laudo de eficiência da arma à f. 28) e da 
incontestável autoria do delito tratado nos autos, mesmo 
porque nenhuma queixa se fez a respeito dele, em franco 
reconhecimento e conformação pelo confesso (f. 11 e 87) 
apelante ao desate condenatório, o que, aliás, encontra 
inteira ressonância nas provas coligidas. 

De todo modo, não procede o pleito de desclassifi-
cação, ao argumento de ter configurado posse de arma 
em local de trabalho. 

Não há falar-se em posse, mas sim em porte. 
Ora, o veículo do acusado - seja no momento 

da apreensão da arma, estacionado, quer em qualquer 
outro -, absolutamente, não pode ser considerado como 
local de trabalho. 

O réu exerce, segundo sua própria qualificação, a 
profissão de auxiliar de topografia e artesão (f. 87). Qual 
a necessidade, em face da sua atividade, de portar arma 
de fogo? Se já é difícil vislumbrar resposta diversa da 
negativa para esta simples pergunta, deve-se frisar que 
não houve qualquer prova - e não é difícil imaginar o 
porquê da ausência - no sentido de justificar a conduta 
do acusado para o fim exposto nas razões. 

De forma tranquila restou provado que Geraldo 
comprou uma arma de fogo - ou a ganhou por conta 
de dívida, como argumenta - e a ocultou em seu veículo, 
devidamente carregada e apta para ser usada com o fim 
de ferir outrem (laudo de f. 28). 

Aliás, ocultada em termos, pois a também denun-
ciada Valéria tinha plena ciência da existência do revólver 
e dele se apossou em meio a uma perigosa discussão. O 
réu, assim que viu a atitude de sua colega de trabalho em 
se apoderar de sua arma, tratou de desarmá-la, evitando, 
assim, um prejuízo maior e iminente. 

De todo modo, provado que o réu portava ilicita-
mente uma arma de fogo em seu carro - que jamais pode 
ser considerado como seu local de trabalho -, intocável 
a condenação nas iras do art. 14 da Lei nº 10.826/03. 

O bem jurídico tutelado pelo art. 14 da Lei 
nº 10.826/03 é a incolumidade pública, abrangente da 
garantia e preservação do estado de segurança, além da 
integridade corporal, vida, saúde e patrimônio dos cida-
dãos indistintamente considerados. 

Inexiste, no tipo penal em comento, exigência de 
prova de exposição de outrem a risco, tratando-se de 
crime de perigo abstrato, e não concreto, isso no que se 
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob 
a Presidência do Desembargador Catta Preta, incorpo-
rando neste o relatório de fls., na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unani-
midade de votos, EM ACOLHER A PRELIMINAR PARA 
ANULAR O JULGAMENTO REALIZADO E DETERMINAR 
A SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO 
NO TRIBUNAL DO JÚRI. 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011. - Catta 
Preta - Relator. 

Notas taquigráficas 

DES. CATTA PRETA - Trata-se de recurso de apelação 
interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, contra 
a r. sentença em que o MM. Juiz-Presidente do Tribunal 
do Júri, após decisão dos jurados, declarou absolvido o 
réu Bozano Cleidson Gomes da Silva da prática do crime 
previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal 
(f. 338/339). 

Em preliminar, o Parquet arguiu a nulidade do julga-
mento por afronta ao art. 475 do Código de Processo 
Penal. No mérito, requereu a cassação do veredicto 
por ser manifestamente contrário à prova dos autos 
(f. 351-v./356). 

Em suas contrarrazões, a defesa pugnou pela manu-
tenção da sentença recorrida (f. 388/404). 

A d. Procuradoria da Justiça se manifestou pelo 
acolhimento da preliminar e provimento do recurso minis-
terial (f. 501/505). 

Conhece-se do recurso, pois presentes os pressu-
postos de admissibilidade. 

Ab initio, o apelante alega a nulidade do julga-
mento, ao argumento de que a defesa juntou documentos 
na sessão do Júri, sem a observância do prazo estabele-
cido no art. 479 do Código de Processo Penal. 

Razão assiste à acusação, pelo que se passa a 
expor. 

O referido dispositivo legal dispõe: 

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura 
de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido 
juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias 
úteis, dando-se ciência à outra parte. 
Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo 
a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a 
exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, 
croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo 
versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e 
julgamento dos jurados. 

Com isso, a juntada dos documentos e a cientifi-
cação da parte adversa devem ocorrer com antecedência 
mínima de três dias úteis da sessão. 

Tribunal do Júri - Documento - Juntada - 
Cientificação da parte adversa - Antecedência de 
três dias úteis - Ausência - Exibição em plenário 
- Ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal 
- Violação do princípio do contraditório e da ampla 

defesa - Nulidade do julgamento

Ementa: Apelação. Júri. Homicídio qualificado. Inobser-
vância do disposto no art. 479 do CPP. Preliminar de nuli-
dade acolhida.

- Será nulo, por ofensa ao art. 479 do Código de Processo 
Penal, o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, 
quando a parte adversa não tiver ciência do documento 
juntado aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) 
dias úteis. 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0702.06.323290-5/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelado: Bozano Cleidson 
Gomes da Silva - Relator: DES. CATTA PRETA 

refere à funcionalidade da arma de fogo, ou sua capaci-
dade de produzir danos. 

Na verdade, trata-se de crime formal, ou seja, não 
se exige qualquer resultado naturalístico, consumando-se 
com a mera ação ou omissão do autor, pela conduta 
dolosa de portar uma arma com a consciência de não 
possuir uma autorização especial emitida pelo Poder 
Público. 

E não foi a primeira vez que o réu se envolveu em 
delito semelhante. Ele ostenta, como reincidência, uma 
condenação pelo mesmo delito de porte ilegal de arma 
de fogo, o que não serviu, pelo visto, para que deixasse 
de agir da mesma forma (CAC de f. 88/90) em pouco 
espaço de tempo. 

Noutro viés, intocáveis as penas, pouco acima do 
mínimo legal, bem como o regime semiaberto, exata-
mente pela reiterada conduta do réu em novamente 
portar ilegalmente uma arma de fogo, além de, por sua 
imprudência, quase provocar crime de maior gravidade, 
deixando outrem se apoderar do revólver para usá-lo em 
desfavor de uma pessoa. 

Isso posto, acompanho o parecer e nego provi-
mento ao recurso, mantendo, na íntegra, a r. sentença. 

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ e HERBERT 
CARNEIRO. 

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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do Ministério Público em momento oportuno - Prejuízo 
à acusação demonstrado - Réus absolvidos - Nulidade - 
Ocorrência - Julgamento anulado. - A defesa, ao exibir novos 
documentos no curso do julgamento pelo do Tribunal do Júri, 
agiu em franca desobediência ao disposto no art. 479 do 
CPP, causando inegável prejuízo à acusação, que registrou 
protesto em momento oportuno (TJMG - Apelação Criminal 
n° 1.0411.08.042855-9/001- Relatora: Des.ª Beatriz 
Pinheiro Caires - Data de julgamento: 07.07.2011 - Data de 
publicação: 22.07.2011). 

Nas lições de Júlio Fabbrini Mirabete: 

Permite a lei a produção de provas depois da pronúncia, 
durante o julgamento, desde que requeridas tempestiva-
mente e cientificadas com antecedência à parte contrária. 
Procura-se evitar a surpresa, já que o sistema contraditório 
permite sempre a contraprova à parte adversa. É nulo o 
julgamento quando há exibição de documentos em plenário, 
durante os debates, sem que se tenha concedido oportuna 
audiência à parte contrária (Código de Processo Penal inter-
pretado. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 1.213). 

Portanto, considerando-se que a acusação só teve 
ciência do documento juntado, durante a sessão de julga-
mento perante o Tribunal do Júri, ou seja, sem a devida 
antecedência exigida pela lei, o julgamento deve ser 
anulado por ofensa ao art. 479 do Código de Processo 
Penal, bem como por violação aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório. 

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do 
livre convencimento motivado e da fundamentação dos 
atos jurisdicionais, acolhe-se a preliminar suscitada, para 
anular o julgamento realizado e determina-se a submissão 
do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 

Votaram de acordo com o Relator os Desembar-
gadores JAUBERT CARNEIRO JAQUES e WALTER LUIZ. 

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA ANULAR 
O JULGAMENTO REALIZADO E DETERMINARAM A 
SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO NO 
TRIBUNAL DO JÚRI.

No caso em comento, a defesa, durante a sessão de 
julgamento perante o Tribunal do Júri, exibiu documentos 
novos aos jurados, dos quais o Ministério Público não teve 
ciência, com a antecedência exigida pela lei, conforme se 
verifica da ata (f. 340/343). 

Na oportunidade, o Parquet, evitando alegação de 
possível preclusão, requereu fosse consignado em ata o 
ocorrido, pois, até aquele momento, tais documentos, 
consistentes em duas faturas de água da Companhia de 
Água e Esgoto do Rio Grande do Norte e comprovante 
de compra de passagem aérea, não haviam sido juntados 
aos autos (f. 342). 

Conforme parecer da douta Procuradoria 
(f. 501/505): 

Trata-se de documentação referente diretamente aos fatos 
sob apuração, visando provar o álibi do acusado, no sentido 
de que residia em outro Estado, na hora e dia da prática do 
crime. Assim, não se duvida que sua exposição em plenário 
tenha influenciado na decisão do Conselho de Sentença, 
tanto que, inclusive, o réu foi absolvido. 

Não há dúvidas de que a juntada extemporânea 
dos documentos causou prejuízo à acusação, uma vez 
que esta foi surpreendida com a nova prova documental 
e não teve oportunidade de contraditar a defesa. Assim, o 
julgamento realizado padece de nulidade. 

Nesse sentido, este egrégioTribunal de Justiça já 
decidiu: 

Apelação criminal. Júri. Homicídio qualificado. Nulidade do 
processo. Inobservância do art. 479 do Código de Processo 
Penal. 1. Não tendo a parte adversa tido ciência da juntada 
de documento aos autos, com antecedência mínima de 3 
(três) dias úteis, há de se anular o julgamento pelo Tribunal 
do Júri, por ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal. 
2. - Preliminar da defesa acolhida para anular o julgamento. 
Julgado prejudicado o mérito do recurso defensivo e o apelo 
ministerial (TJMG - Apelação Criminal n° 1.0024.09.566930-
5/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos - Data de 
julgamento: 13.01.2011 - Data de publicação: 31.01.2011). 
Júri - Preliminar - Juntada pela defesa de documentos novos 
no plenário do Tribunal do Júri - Inobservância da antece-
dência de três dias exigida pelo art. 479 do CPP - Protesto 

. . .
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Direito falimentar - Duplicatas como títulos 
hábeis para a decretação da falência - Direito 
intertemporal - Pedido de falência ajuizado em 

2000 - Falência decretada em 2007 - Aplicação do 
Decreto-lei nº 7.661/1945 na fase pré-falimentar 

e aplicação da Lei nº 11.101/2005 na fase 
falimentar - Inteligência do art. 192, § 4º, da Lei 

nº 11.101/2005

1. O acórdão recorrido deixou claro que as duplicatas 
que instruíram o pedido falencial estavam devidamente 
acompanhadas das notas fiscais, dos comprovantes de 
entrega das mercadorias e das respectivas certidões 
de protesto.

2. A interpretação da Lei n. 11.101/2005 conduz às 
seguintes conclusões: (a) falência ajuizada e decretada 
antes da sua vigência: aplica-se o antigo Decreto-Lei 
n. 7.661/1945, em decorrência da interpretação pura 
e simples do art. 192, caput; (b) falência ajuizada e 
decretada após a sua vigência: obviamente, aplica-se 
a Lei n. 11.101/2005, em virtude do entendimento a 
contrario sensu do art. 192, caput; e (c) falência reque-
rida antes, mas decretada após a sua vigência: aplica-se 
o Decreto-Lei n. 7.661/1945 até a sentença, e a Lei n. 
11.101/2005 a partir desse momento, em consequência 
da exegese do art. 192, § 4º.

3. No caso concreto, ocorreu a hipótese da letra “c”, 
supra, com a falência decretada à luz do anterior diploma. 
Recurso especial que se limita a debater a legislação apli-
cável à sentença da quebra.

4. Recurso especial desprovido.

 RECURSO ESPECIAL Nº 1.105.176 - MG (2008/
0251637-6) - Relator: MINISTRO ANTÔNIO CARLOS 
FERREIRA

Recorrente: Damag Indústria e Comércio de Alimentos 
Ltda. Advogados: Roberto Rodrigues Pereira Júnior e 
outro(s) - Recorrido: Laticínios MB Ltda. - Advogados: José 
Gonzalez Costa e outro(s).

Acórdão

 A Turma, por unanimidade, negou provimento 
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe 
Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram 
com o Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 06 de dezembro de 2011 (data do 
julgamento). - Ministro Antonio Carlos Ferreira - Relator.

Relatório

 O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS 
FERREIRA (Relator) - Damag Indústria e Comércio de 
Alimentos Ltda. teve sua falência requerida em 28 de 
julho de 2000. Em 8 de março de 2007 o pedido foi 
julgado procedente e a falência decretada pelo Juízo de 
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Muriaé-MG.

Inconformada, a recorrente interpôs agravo de 
instrumento perante o TJMG (e-STJ fls. 3/22) susci-
tando a nulidade da decisão que decretou sua quebra, 
pelo fato de ter sido fundamentada no antigo Decreto-Lei 
nº 7.661/1945 e não na atual Lei nº 11.101/2005.

Além da nulidade da sentença, a recorrente também 
argumentou que: (i) os títulos que embasaram o pedido 
de falência - duplicatas sem aceite - não eram aptos para 
tal finalidade e (ii) o protesto dos títulos teria sido irregular.

O TJMG, por sua 1ª Câmara Cível, negou provi-
mento ao agravo de instrumento, em acórdão unânime 
assim redigido (e-STJ f. 468):

Pedido de falência - Instrução regular - Duplicatas, notas 
fiscais, comprovantes de entrega de mercadoria e certidões 
de protesto nos autos - Impontualidade configurada - Ação 
proposta antes da nova lei de falência de nº 11.101/05 - 
Aplicação do Decreto-Lei 7.661/45 - Pedido de quebra defe-
rido. Sendo o pedido de falência regularmente instruído 
com as duplicatas, notas fiscais e comprovantes de entrega 
de mercadoria e ainda com as respectivas certidões de 
protesto, fica caracterizada a impontualidade da devedora, 
impondo-se o deferimento do pedido.

 Contra o referido julgado, a recorrente opôs 
embargos de declaração, a fim de sanar suposta omissão 
(e-STJ f. 478/479). O recurso foi rejeitado, em decisão 
assim ementada (e-STJ f. 481):

Embargos de declaração. Pressupostos inexistentes. Rejeição. 
Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexis-
tentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, 
omissão, obscuridade ou contradição.

 Dessa decisão foi interposto o presente recurso 
especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do 
permissivo constitucional.

No que se refere à alínea “a”, alega violação 
aos arts. 192, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 e 11 do 
Decreto-Lei nº 7.661/1945.

Relativamente à alínea “c”, foi colacionado acórdão 
do TJRS para suscitar dissídio jurisprudencial relativo à 
interpretação do art. 192, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Ao final, a recorrente requer o conhecimento e o 
provimento do presente recurso.

É o relatório.

 Voto

 O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS 
FERREIRA (Relator) - Deve ser conhecido o presente 
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recurso especial, uma vez preenchidos os pressupostos de 
admissibilidade: o recurso foi interposto tempestivamente, 
realizado o devido preparo e a matéria nele discutida 
devidamente prequestionada.

Quanto ao mérito, não merece provimento 
o recurso.

No que se refere à alegada violação ao art. 11 do 
Decreto-Lei nº 7.661/1945, a tese da recorrente não pode 
prosperar, pois o acórdão recorrido deixou claro que as 
duplicatas que instruíram o pedido falencial estavam devi-
damente acompanhadas das notas fiscais, dos compro-
vantes de entrega das mercadorias e das respectivas certi-
dões de protesto.

Quanto à suposta violação ao art. 192, § 4º, da Lei 
nº 11.101/2005, também não pode prosperar a irresig-
nação da recorrente.

Por ocasião da edição de um novo diploma legis-
lativo relevante é comum surgirem questões de direito 
intertemporal. Não podia ser diferente com a Lei 
nº 11.101/2005, que instituiu novo regime jurídico fali-
mentar em nosso País, revogando e substituindo o antigo 
Decreto-Lei nº 7.661/1945.

Por isso, o legislador cuidou de estabelecer regras 
expressas para solucionar as possíveis controvérsias que 
poderiam surgir acerca da aplicação da nova lei aos 
processos de falência e concordata em curso antes da 
sua vigência. Tais regras estão dispostas no art. 192 da 
Lei nº 11.101/2005:

Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência 
ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua 
vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei 
nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
[...]
§ 4º Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência 
resultantes de convolação de concordatas ou de pedidos de 
falência anteriores, às quais se aplica, até a decretação, o 
Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, observado, 
na decisão que decretar a falência, o disposto no art. 99 
desta Lei.
[...]

 Com efeito, o caput do art. 192 diz expressamente 
que a Lei nº 11.101/2005 não se aplica aos processos 
de falência ajuizados antes da sua vigência. No entanto, 
o § 4º do art. 192 afirma que a Lei nº 11.101/2005 se 
aplica aos processos ajuizados antes da sua vigência, a 
partir da sentença, desde que a decretação ocorra após a 
sua entrada em vigor.

Conclui-se, pois, que o § 4º configura uma exceção 
à regra do caput.

Resumidamente, o que a Lei nº 11.101/2005 deter-
mina é o seguinte:

(a) falência ajuizada e decretada antes da sua 
vigência: aplica-se o antigo Decreto-Lei nº 7.661/1945, 
em decorrência da interpretação pura e simples do 
art. 192, caput;

(b) falência ajuizada e decretada após a sua 
vigência: obviamente, aplica-se a Lei nº 11.101/2005, 
em virtude do entendimento a contrario sensu do art. 192, 
caput; e

(c) falência requerida antes, mas decretada após 
a sua vigência: aplica-se o Decreto-Lei nº 7.661/1945 
até a sentença, e a Lei nº 11.101/2005 a partir desse 
momento, em consequência da exegese do art. 192, § 4º.

Em suma: a hipótese dos autos é a da letra “c”, 
supra, pois o pedido de falência foi requerido na vigência 
do antigo diploma, mas a decretação ocorreu na vigência 
da nova lei, devendo-se aplicar, portanto, o Decreto-Lei 
nº 7.661/1945 na fase pré-falimentar, que vai do pedido 
de falência até a decretação da quebra. E assim foi prola-
tada a decisão recorrida.

É a posição da doutrina:

[...] aplica-se a Lei nova para as falências decretadas em sua 
vigência, mesmo que o pedido seja anterior, aplicando-se, 
até a decretação, o Decreto-Lei 7.661/45, ressalvando que 
a decisão que decretar a falência deve respeitar o artigo 99 
da nova Lei. (PROENÇA, José Marcelo Martins. Disposições 
finais e transitórias - Vacatio Legis, Direito intertemporal 
e outras disposições. In: MACHADO, Rubens Approbato 
(coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação 
de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 309).

 Ainda como resultado da conjugação dos preceitos contidos 
no caput e no § 4º do art. 192 da LRF, infere-se que a lei nova 
terá aplicação imediata às seguintes situações: (i) evidente, 
aos pedidos de recuperação, judicial e extrajudicial, e de 
falência ajuizados sob o seu império; e (ii) às falências decre-
tadas após a sua entrada em vigor, ainda que resultantes de 
concordatas ou pedidos de falência anteriormente ajuizados - 
em relação aos quais prevalece a lei antiga (inclusive quanto 
aos pressupostos para sua decretação) até a sentença de 
quebra e, a partir daí, deve-se atender as prescrições da lei 
nova, inclusive quanto aos requisitos e determinações essen-
ciais à sentença (ADAMEK, Marcelo Vieira von. Disposições 
finais e transitórias. In: SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro 
de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. Comentários 
à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: RT, 
2005, p. 584).

Ademais, os princípios da celeridade e da economia 
processual devem orientar todo o processo falimentar, 
conforme determinação expressa do art. 75, parágrafo 
único, da Lei nº 11.101/2005:

Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor 
de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização 
produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os 
intangíveis, da empresa.
Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princí-
pios da celeridade e da economia processual.

 Com efeito, não se mostraria recomendável a repe-
tição de eventuais atos processuais que tenham sido reali-
zados sob a égide da legislação anterior e não tenham 
implicado prejuízo às partes. Nesse mesmo sentido já 
decidiu este Tribunal:
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consideradas excessivamente onerosas ou desproporcio-
nais. Assim, referida norma não pode ser invocada pela 
administradora de consórcios para justificar a imposição 
de modificação no contrato que gere maiores prejuízos 
ao consumidor.

3. Não é possível analisar o recurso especial sob a ótica da 
violação do princípio da boa-fé objetiva sem a menção, 
no corpo do acórdão, às normas que disciplinam esse 
princípio ou, ao menos, a indicação dos elementos que 
justificariam a sua aplicação à hipótese em julgamento.

4. Recurso especial não provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.269.632 - MG (2011/0120708-
9) - Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

 Recorrente: Consavel Administradora de Consórcios 
Ltda. Advogados: Marcela Ildefonsina Gaudêncio e 
outro. Recorrido: Miguel Kelner. Advogada: Maria Ângela 
Rezende Raposo.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigrá-
ficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provi-
mento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). 
Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda, 
Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas 
Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 18 de outubro de 2011(data do julga-
mento) - Ministra Nancy Andrighi - Relatora.

 Relatório

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
(Relatora) - Trata-se de recurso especial interposto por 
Consavel Administradora de Consórcios Ltda. objeti-
vando impugnar acórdão exarado pelo TJ/MG no julga-
mento de recurso de apelação em ação declaratória de 
inexigibilidade de obrigação, cumulada com pedido de 
indenização por dano moral, ajuizada por Miguel Kelner, 
sob o pálio da justiça gratuita, em face da recorrente.

O autor argumenta que aderiu a plano de consórcio 
oferecido pelo Consórcio Nacional Lederauto Ltda. No 
curso dessa contratação, com a decretação de Regime 
Especial de Administração Temporária dessa empresa, o 
autor participou de assembleia extraordinária, realizada 
em 17/12/2002, em que se aprovou a transferência da 
carteira de consórcios da Liderauto a outra administra-
dora de consórcios, ConsaveL, aqui recorrente. Após tal 
transferência, o autor teria sido notificado da criação 
de um suposto débito decorrente de “taxa mensal de 
fundo extraordinário para rateio de prejuízos”. A ação foi 

Civil - Consórcio - Decretação de regime de 
administração temporária - Apuração de prejuízos 
pelo Bacen - Leilão para transferência da carteira 
a terceiro administrador - Assembleia - Criação 

de taxa adicional para rateio de prejuízos - 
Impugnação - Aplicação do CDC - Separação de 

hipóteses - Relação administradora-consorciados 
- Aplicabilidade - Relação entre consorciados -

 Inaplicabilidade

1. Tendo em vista as características do contrato associa-
tivo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que 
podem ser autonomamente considerados. A relação entre 
os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, 
e a relação dos consorciados entre si, não regulada por 
esse diploma legal.

2. O art. 6º, V, do CDC, disciplina, não uma obrigação, 
mas um direito do consumidor à modificação de cláusulas 

Falência. Recurso especial. Execução individual. Hasta 
pública. Juízo universal. Direito intertemporal.
1. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda 
que não se anulem atos supostamente inquinados de nuli-
dade sem que se verifique a efetiva ocorrência de prejuízo.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inad-
missível. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nas hipóteses em que a decretação da quebra ocorrera 
sob a vigência da Lei 11.101/05, mas o pedido de falência 
foi feito sob a égide do Decreto-lei 7.661/45, de acordo com 
o art. 194, § 4º da nova lei, até a decretação da falência, 
deverão ser aplicadas as disposições da lei anterior.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, 
não provido.
(REsp n. 1.063.081/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, julgado em 4/10/2011, DJe 20/10/2011).

Ante o exposto, nego provimento ao presente 
recurso especial, mantendo a decretação da falência.

É como voto.

 Certidão

 Certifico que a egrégia Quarta Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

 “A Turma, por unanimidade, negou provimento 
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.”

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, 
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. 
Ministro Relator.

Brasília, 6 de dezembro de 2011. - Teresa Helena 
da Rocha Basevi - Secretária.

(Publicado no DJe de 13.12.2011.)

. . .
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 Recurso especial: interposto com fundamento nas 
alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. O recorrente 
alega violação do art. 6º, V, do CDC, porquanto a modifi-
cação das condições do contrato associativo de consórcio 
seria imprescindível para equiparar todos consumidores 
que aderiram ao mesmo grupo, não se privilegiando os 
que quitaram as parcelas em primeiro lugar, em detri-
mento dos que ainda não o fizeram. Também se alega 
dissídio jurisprudencial.

Admissibilidade: o recurso não foi admitido na 
origem, por decisão da lavra do il. Des. Jarbas Ladeira, 
Terceiro Vice-Presidente do TJ/MG, à época, motivando 
a interposição do Ag 1.295.769/MG, a que dei provi-
mento, determinando a subida do recurso especial para 
melhor apreciação da controvérsia.

É o relatório.

 Voto

 A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
(Relatora) - A matéria trazida à apreciação desta Corte é 
similar à que é discutida nos autos do REsp 1.185.109/
MG, cujo voto-vista trago a julgamento também nesta 
data. A controvérsia cinge-se em estabelecer se é legí-
tima a cobrança de taxa adicional para composição de 
prejuízos decorrentes de má administração de consórcio, 
na hipótese em que, por força de Regime Especial de 
Administração Temporária decretado pelo BACEN, a 
carteira de consórcios é transferida para outra administra-
dora. A diferença entre este recurso e o REsp 1.185.109/
MG é apenas de que, naquele processo, o recorrido 
já havia quitado as prestações do consórcio quando 
criada a taxa adicional para rateio de prejuízos. Neste 
processo, não há informação de que tenha sido promo-
vida quitação prévia.

 I - O acórdão recorrido, os temas debatidos e as 
razões do recurso especial.

 O acórdão que solucionou esta lide é bastante 
diferente do que julgou o REsp 1.185.109/MG. Em 
primeiro lugar, porque a sentença havia sido desfavo-
rável ao consorciado. Em segundo, porque essa sentença 
foi reformada por maioria, motivando a interposição de 
embargos infringentes. Em terceiro, porque em todos os 
julgamentos a aplicabilidade do CDC foi amplamente 
debatida. Em quarto lugar, porque, como já afirmado, 
o recorrido não havia, ainda, quitado as parcelas de 
seu consórcio. E em quinto, porque o TJ/MG julgou esta 
causa aplicando à hipótese os dispositivos do CDC. Disso 
decorre que este processo comportaria uma discussão 
muito mais rica do que a que se travou no julgamento do 
REsp 1.185.109/MG.

Contudo, as razões de recurso especial apresen-
tado nestes autos são praticamente idênticas às do REsp 
1.185.109/MG, o que acaba por limitar sobremaneira o 
espectro do que poderá ser, aqui, debatido e decidido.

proposta para declaração da inexigibilidade desse débito, 
bem como para pleitear indenização pelo dano moral 
decorrente da inscrição do nome do autor em cadastros 
de inadimplentes.

Antecipação dos efeitos da tutela: indeferida.
Sentença: julgou improcedente o pedido inicial, 

sob o fundamento de que não há, nos autos, pedido de 
declaração de nulidade da assembleia que deliberou 
a criação da taxa extraordinária. Sem tal pedido, seria 
impossível eliminar o encargo. Além disso, ponderou-se 
que “a operação de consórcio tem como caracterís-
tica maior a solidariedade entre os membros do grupo” 
para formação de uma poupança coletiva, de modo que 
seria “injusto que os consorciados contribuintes para a 
formação do crédito fiquem privados de seus bens”.

A sentença foi impugnada mediante recurso de 
apelação, interposto pelo recorrido.

Acórdão: deu provimento ao recurso, por maioria, 
nos termos da seguinte ementa:

Ação ordinária. Consórcio. Transferência da administração. 
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Rateio extra-
ordinário. Cláusula abusiva. Inclusão do nome nos cadas-
tros restritivos. Dano moral. Configuração. Recurso conhe-
cido e provido.
I - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em face da 
equiparação contida em seu art. 29, que alcança o art. 52, 
aos contratos de alienação fiduciária e de adesão destinado a 
grupos de consórcio para aquisição de bens móveis e imóveis 
firmados com instituição financeira.
II - Patente abusividade das cláusulas que prevêem a cobrança 
de rateio extraordinário ao consorciado e excluem a respon-
sabilidade da administradora de consórcio.
III - Indevida a inscrição do nome do consumidor nos cadas-
tros de proteção ao crédito caracteriza prática de ato ilícito, 
a ensejar indenização por danos morais, que, na esteira dos 
julgados do Superior Tribunal de Justiça, existe in re ipsa, ou 
seja, decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação 
do prejuízo.

 Embargos infringentes: interpostos pela recorrente, 
não foram providos pelo TJ/MG. Eis a ementa do julgado:

 Embargos infringentes. Consórcio. Assembleia. Rateio de 
prejuízos. CDC. Inadmissibilidade. Nos termos do CDC, a 
instituição, por qualquer meio, de taxa extraordinária de rateio 
de prejuízos não pode ser considerada válida, porquanto 
inexistente qualquer previsão quanto à sua cobrança no 
contrato ao qual aderiu o consorciado.
V.v.
1 - Consoante iterativa jurisprudência, é regular o rateio 
deliberado em Assembleia Geral Extraordinária, autorizada 
pelo Bacen e realizada para salvaguardar o interesse dos 
consorciados e viabilizar a manutenção dos grupos. 2 - Nos 
contratos de consórcio predomina o interesse coletivo sobre o 
individual, sendo um dever conjunto dos consorciados cola-
borar com as despesas do grupo, não se podendo sobrecar-
regar mais uns do que outros. Assim sendo, não é razoá vel 
isentar determinado aderente do grupo da obrigação de 
divisão das despesas.
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interesses em jogo se desponta a clara vocação da admi-
nistradora de consórcios de fomentar a comercialização 
de determinados seguimentos de produtos ou serviços” 
(O contrato de consórcio e o direito do consumidor, após 
a vigência da lei 11.795/2008. In Revista de Direito do 
Consumidor, nº 70. São Paulo: RT, 2009, p. 13-14).

Assim, a participação das sociedades administra-
doras na relação jurídica que exsurge da formação de 
um grupo de consórcio não é secundária, mas principal, 
na medida em que cumpre a ela, entre outras coisas, (i) 
a captação, seleção e aproximação dos integrantes do 
grupo; (ii) a gestão do fundo pecuniário do grupo; e 
(iii) a concessão das cartas de crédito. Nesse contexto, 
a cota de consórcio corresponde a um serviço prestado 
pela sociedade administradora, consubstanciado numa 
participação oferecida no mercado de consumo, visando 
ao acúmulo de capital e à futura contemplação com 
um crédito, que possibilitará a aquisição de um bem ou 
serviço de qualquer natureza.

Também a figura do consumidor é de fácil identifi-
cação nos contratos de consórcio, seja na qualidade da 
pessoa física ou jurídica que adquire a cota de consórcio, 
postando-se como consumidor final, de acordo com o 
art. 2º do CDC; seja na qualidade de grupo consorciado, 
de consorciados clientes de uma mesma administradora 
ou até mesmo de uma coletividade indeterminada de 
possíveis consorciados, todos consumidores por equipa-
ração, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CDC.

Patente, portanto, a relação de consumo que se 
estabelece nos contratos de consórcio, tendo como forne-
cedoras as sociedades administradoras e como consumi-
dores os consorciados, potenciais ou efetivos, individual-
mente considerados ou já reunidos em grupo.

Agora, o art. 10 da Lei nº 11.795/08 torna essa 
relação ainda mais palpável, definindo como sendo 
“de adesão” o contrato de participação em grupo de 
consórcio. Dessa forma, respeitadas as regras mínimas 
impostas pelo Banco Central, cumprirá à sociedade 
administradora fixar as condições do contrato, daí aflo-
rando a vulnerabilidade do consorciado e a necessidade 
de que o instrumento seja regido pelo CDC, de modo a 
salvaguardar o âmago da autonomia privada e garantir o 
equilíbrio da relação jurídica.

Finalmente, a corroborar a tese de incidência 
do CDC nos contratos de consórcio, vale destacar 
a Mensagem 722/08 da Presidência da República, 
vetando alguns dispositivos do projeto que resultou na 
Lei nº 11.795/08, fundamentado justamente na incom-
patibilidade com o sistema constitucional de proteção ao 
consumidor e com as normas de responsabilidade civil 
objetiva contidas na Lei Consumerista.

 II.2.b) Da relação entre consorciados e 
grupo consorciado.

Do quanto exposto até aqui, não resta dúvida de 
que a relação jurídica entre administradora e consor-
ciados é de consumo.

 II - A possibilidade de alteração do contrato. 
Violação do art. 6º, V, do CPC. Boa-fé objetiva e função 
social dos contratos.

 II.2) A aplicabilidade do CDC para regular a 
relação jurídica sob julgamento.

Tanto o acórdão que julgou o recurso de apelação, 
quanto o acórdão que julgou os embargos infringentes 
aplicaram, à relação jurídica mantida entre o recorrido e 
a administradora do grupo de consórcios, as disposições 
do CDC. Daí a impugnação, formulada pela recorrente, 
do acórdão com fundamento no disposto no art. 6º, V, 
desse diploma legal.

Em princípio, a norma pode ser considerada preques-
tionada, à medida que o acórdão impugnado, dentro 
do amplo sistema de defesa do consumidor, rechaçou 
a alteração do contrato que gerou a cobrança da taxa 
adicional para rateio de prejuízos, considerando-a inopo-
nível ao recorrido. Numa perspectiva ampla, portanto, o 
tema foi enfrentado e o recurso não esbarra no óbice dos 
enunciados 282 e 356/STF, ou 211/STJ.

A apreciação da matéria em seu mérito, contudo, 
demanda que se observe uma peculiaridade muito impor-
tante. Para se falar sobre a aplicabilidade do CDC a 
contratos associativos de consórcio, é necessário separar, 
num grupo, as relações jurídicas entre os consorciados 
e a administradora e, em outro grupo, as relações entre 
cada consorciado e o grupo de consórcio. A solução em 
cada uma dessas situações modifica-se, como se verá. 
Após essa análise, é necessário definir em qual dos dois 
grupos se encontra a situação sob julgamento e, apenas 
depois desse raciocínio dialético, será possível proferir 
uma decisão sobre a matéria.

 II.2.a) As relações entre os consorciados e 
a administradora.

Mesmo antes da vigência da Lei nº 11.795/08, 
esta Corte já havia se manifestado quanto à aplicabili-
dade do CDC “aos negócios jurídicos realizados entre 
as empresas administradoras de consórcios e seus consu-
midores-administrados” (REsp 541.184/PB, 3ª Turma, 
minha relatoria, DJ de 20/11/2006. No mesmo sentido: 
AgRg no REsp 929.964/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005). E nem poderia 
ser diferente, tendo em vista que o papel conferido às 
sociedades administradoras - de reunir, organizar e 
gerir o grupo de consórcio, sendo remunerada para a 
consecução de tais misteres mediante cobrança da deno-
minada taxa de administração - lhe confere a condição 
de fornecedora.

O grupo consorciado se congrega de maneira 
ocasional e indireta. Não há um liame espontâneo e 
duradouro, como se verifica nas associações (art. 53 do 
CC/02) ou nas sociedades (art. 981 de seguintes, CC/02). 
Alexandre Malfatti, com propriedade, identifica a relação 
entre consorciados como uma “reunião acidental - dentro 
de uma estratégia de mercado conveniente para as partes 
e sem nenhuma confiança ou vínculo semelhante. E dos 
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contrato com a quitação do preço inicialmente acordado. 
Essa tentativa cria uma situação bastante inusitada.

Em que pese parecer estranho, à primeira vista, que 
o fornecedor invoque em seu favor tal cláusula protetiva, 
contra o consumidor, as razões do pedido demonstram 
que, na verdade, a administradora o faz porque procura 
atuar, não na defesa exclusiva de um interesse próprio, 
mas também em prol dos interesses dos demais consumi-
dores que aderiram àquele mesmo grupo de consórcio. 
No recurso especial, inclusive, a recorrente chega a dizer 
que “alterar o contrato, mais que uma possibilidade, é um 
direito dos consorciados não contemplados, nos termos 
do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor”. Daí 
sua afirmação quanto à injustiça de se liberar do rateio 
adicional os consorciados que já haviam se desligado do 
grupo, impondo todo o ônus dos prejuízos causados pela 
antiga administração aos poucos consorciados que ainda 
não haviam quitado o preço. Ao utilizar esse argumento, 
a administradora não parece falar por si, mas pelos 
terceiros cujo interesse está supostamente a defender. 
Há, portanto, no processo, ao menos à primeira vista, a 
pretensão da administradora de defender interesse alheio 
em juízo, numa situação equivalente à de uma anômala 
substituição processual.

Há dois problemas, contudo, nessa postura. Em 
primeiro lugar, consoante determina expressamente o 
art. 6º do CPC, “ninguém poderá pleitear, em nome 
próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. 
Não havendo lei que autorize a administradora a litigar 
em nome dos demais consorciados - como de fato não 
há - a defesa de seu interesse em juízo deve ser reputada 
irregular. A administradora somente poderia litigar defen-
dendo direito próprio.

Tanto é verdade que a administradora não pode 
defender o direito de cada um dos consorciados em juízo, 
que muitos deles estão, na verdade, em litígio contra ela. 
Ora, se a administradora realmente atuasse na defesa de 
todos os consorciados, como explicar as inúmeras ações 
discutindo exatamente este tema atualmente em trâmite 
perante o STJ e o TJ/MG? Qual o percentual de consor-
ciados que se insurgiu contra a administração e o rateio 
de despesas aqui discutido? A única conclusão possível, 
assim, é a de que a adminsitradora atua em defesa de 
direito próprio, ainda que haja, para os demais consor-
ciados, interesse na solução do litígio.

Em segundo lugar, ainda que fosse possível à admi-
nistradora atuar no processo em substituição processual 
anômala dos demais consorciados, nessa hipótese ela 
assumiria, nos autos, a mesma posição jurídica dos subs-
tituídos. Assim, se entre os consorciados, em suas rela-
ções jurídicas entre si, não são aplicáveis os dispositivos 
do CDC, como se ponderou acima, a administradora 
que atuasse na condição de substituta processual desses 
mesmos consorciados não poderia invocar esse diploma 
legal em seu favor.

Todavia, o contrato de consórcio é um instru-
mento plurilateral, que cria vínculos obrigacionais entre 
três partes distintas: administradora, consorciados e 
grupo consorciado.

Assim, não se pode confundir os interesses da admi-
nistradora com os interesses do grupo de consórcio, sendo 
certo que na relação deste último com os consorciados 
individualmente considerados não há de se cogitar a apli-
cação da Lei Consumerista. Afinal, o grupo de consórcio 
representa nada mais do que a somatória dos interesses e 
direitos da coletividade dos consorciados.

Nessa ordem de ideias, o art. 3º, §2º, da Lei 
11.795/08, dispõe que “o interesse do grupo de consórcio 
prevalece sobre o interesse individual do consorciado”. 
Com isso, preserva-se a paridade entre os consor-
ciados, impedindo que a vontade isolada de um membro 
do grupo prevaleça sobre o interesse da coletividade, 
sobretudo com vistas à proteção da poupança coletiva, 
vinculada à sua destinação final - a aquisição de determi-
nado bem ou serviço - de sorte a não frustrar a expecta-
tiva que originou a própria formação do consórcio.

Na realidade, essa orientação já existia bem antes 
da edição da Lei nº 11.795/08. No julgamento do REsp 
116.457 (4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 
de 19/5/1997), esta Corte já havia consignado que

a finalidade da formação do grupo de consórcio é reunir 
esforços e recursos para a aquisição de bens, não devendo 
sua finalidade ser desviada para transformar-se em meio de 
poupança daquele que, sem vontade ou recursos para contri-
buir até o final à consecução do propósito comum, retira-se a 
meio caminho, levando consigo os valores pagos.

Dessas ponderações decorre que, entre os consor-
ciados e a administradora de consórcio, pode-se dizer 
que há relação de consumo. Já quanto aos consorciados 
entre si, essa relação inexiste, de modo que as controvér-
sias entre eles devem ser dirimidas mediante a aplicação 
de outros dispositivos legais.

Falta verificar se a hipótese dos autos insere-se no 
primeiro, ou no segundo grupo. Essa análise deverá ser 
promovida sob a ótica da alegada violação do art. 6º, V, 
do CDC, veiculada no especial.

II.2.c) A hipótese dos autos e o art. 6º, V, do CDC.
O art. 6º, V, do CDC, disciplina, não uma obri-

gação, mas um direito do consumidor. Diz referida norma:

 Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
[...]
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
[...]

 Na hipótese dos autos, no entanto, a administra-
dora de consórcios invoca a aplicação dessa norma com 
o objetivo restringir o direito do consorciado (que, como 
visto, perante ela é consumidor) à sua desvinculação do 
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abordados de maneira expressa pelo acórdão recor-
rido, o recurso especial em análise não dedica uma linha 
sequer ao tratamento desses temas, a exemplo do que 
ocorreu quanto ao REsp 1.185.109/MG, julgado nesta 
mesma data.

Como ponderei no voto-vista que proferi no julga-
mento do mencionado recurso, é indispensável que, 
para analisar o mérito da impugnação veiculada em um 
recurso especial, tenha o recorrente feito menção pelo 
menos ao princípio jurídico que deva ser aplicado para 
a solução da lide em seu favor, ainda que, abando-
nando um formalismo excessivo, consideremos dispen-
sável a menção expressa a um dispositivo de lei. Em sede 
de recurso especial, a ideia do da mihi factum, dabo 
tibi ius, representando a possibilidade de aplicação livre 
do direito pelo julgador diante de um arcabouço fático 
dado pelas partes, deve necessariamente ter aplicação 
bastante restrita. A competência constitucional do STJ é, 
entre outras, a de uniformizar a interpretação do direito 
federal, não a de rejulgar, amplamente, as causas que lhe 
forem submetidas.

Na hipótese dos autos, a leitura do recurso espe-
cial, que é, em suas razões, quase idêntico ao REsp 
1.185.109/MG, não contém um elemento sequer que 
possibilite a esta Corte ingressar na análise da relação 
jurídica em tela sob a ótica dos princípios da boa-fé obje-
tiva e da função social dos contratos. Assim, inapelavel-
mente a matéria não poderá ser decidida nesta sede.

É curioso notar, neste recurso especial, que o 
TJ/MG fala da aplicação dos arts. 29 e 52 do CDC, 
tecendo amplas considerações acerca da abusividade da 
imposição da taxa extraordinária para rateio de despesas. 
Nenhuma dessas normas, contudo, foi impugnada no 
recurso especial.

 Forte nessas razões, conheço do recurso especial, 
mas lhe nego provimento.

 Certidão

Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 
recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, 
Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva 
votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 18 de outubro de 2011. - Maria Auxiliadora 
Ramalho da Rocha - Secretária.

(Publicado no DJe de 03.11.2011.)

. . .

Contudo, o que ocorre, na verdade, é que a admi-
nistradora, neste processo, está exercendo direito póprio. 
Esse direito se consubstancia na manutenção da integrali-
dade do fundo de consórcio, que é sua responsabilidade 
gerir. Portanto, ela está a atuar meramente na qualidade 
de fornecedora dos serviços de administração. O CDC, 
assim, pode de fato ser aplicado, mas a administradora 
assume, nessa relação jurídica, a inapelável condição de 
fornecedora do serviço ao mercado de consumo.

As regras do CDC, portanto, somente seriam aplicá-
veis à presente controvérsia no que diz respeito à relação 
jurídica mantida entre o consorciado e a administradora, 
exclusivamente. Vale dizer: para as situações em que a 
lide se desenvolva quanto à atividade específica de admi-
nistração do consórcio, emprego do respectivo capital e 
responsabilização por eventuais prejuízos. E, nessas situa-
ções, naturalmente a regra do art. 6º, V, do CDC, que é 
uma norma protetiva do consumidor, não pode ser apli-
cada para restringir seu direito.

Sendo assim, a invocação, em seu benefício, das 
disposições do art. 6º, V, do CDC, é completamente 
inviá vel. Referida norma disciplina uma hipótese de direito 
básico do consumidor à modificação de contratos que se 
tornem, com o tempo, excessivamente onerosos. Não é 
possível invocar essa norma para a restrição do direito do 
consumidor à regular quitação de um contrato, após o 
pagamento integral das respectivas prestações, cobradas 
conforme haviam sido inicialmente contratadas.

A impugnação do acórdão recorrido, portanto, 
somente teria cabimento se a administradora invocasse, 
em seu favor, outros princípios jurídicos que pudessem ser 
opostos, tanto ao fornecedor, como ao consumidor de 
serviços. Não é o caso do art. 6º, V, do CDC.

 II.2.d) A boa-fé objetiva e os fundamentos do 
recurso especial.

Naturalmente, a lide que deu origem a este recurso 
especial possibilitaria a que muitas outras ponderações 
fossem feitas quanto ao sistema de consórcio e a mutua-
lidade que está em sua base, obrigando todos os consor-
ciados a atuar, nas relações entre si, num sistema de total 
solidariedade e boa-fé. Muito se poderia acrescentar 
sobre a eventual validade da assembleia que determinou 
o rateio, entre todos, dos prejuízos causados pela admi-
nistração da Liderauto. Haveria interessantes pondera-
ções a fazer sobre o ônus final pelos prejuízos causados 
aos grupos de consórcio antes da decretação do regime 
de administração temporária pelo Banco Central, e 
as consequências para cada um dos participantes dos 
grupos de consórcio. Entre outros temas.

Todas essas discussões, contudo, deveriam ser 
travadas sob a ótica dos cânones da função social dos 
contratos e da boa-fé objetiva que, para relações jurídicas 
de consumo, consubstanciam princípios passíveis de apli-
cação deste antes da vigência do CC/02.

Contudo, em que pese o fato de referidos prin-
cípios, notadamente o da boa-fé objetiva, terem sido 
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internação, no tocante ao delito de desobediência. 
Constou da sentença (fls. 17/20):

Trata-se de delito de trânsito, tipificado no art. 306 do Código 
de Trânsito Brasileiro:
(...)
Nestes termos, afastando-se os atestados médicos de folhas 
11 e 28, não existe prova da materialidade delitiva quanto 
aos crimes em apreço, devendo prevalecer a tese sustentada 
pela Defesa técnica.
(...)
Da resistência
Trata-se de crime contra a Administração em geral, tipificado 
no artigo 329 do Código Penal, tendo como sujeito passivo 
principal o Estado.
(...)
Assim, não estando devidamente comprovada a materialidade 
delitiva, não pode prosperar a acusação neste sentido, em 
acolhimento ao princípio do in dubio pro reo.
Da Desobediência
Trata-se de crime contra a Administração pública, capitulado 
no art. 330, caput, do Código Penal.
(...)
Conforme depoimentos colhidos, em consonância com o 
Boletim de ocorrência policial às folhas 22/25 e atestado 
médico de fl. 28, há que se reconhecer a motivação e 
a ocorrência do fato, já que a negativa do réu é vazia de 
conteúdo, pois nada nos autos lhe dá respaldo.
Observe-se que a ordem dada ao réu para descer do veículo e 
entregar as chaves era legal, já que o réu conduzia seu veículo 
de forma irregular, colocando em risco os transeuntes e os 
próprios passageiros, que estavam sem cinto de segurança. A 
ordem também emanava de Funcionário Público competente, 
já que é o Policial Militar, no caso o Cb. Rogério Tobias Norte, 
o principal responsável por zelar pela segurança pública.
A Defesa técnica sustenta a inexistência de dolo diante de 
insanidade mental do réu e sua incapacidade de entender o 
caráter ilícito de sua conduta.
É certo que a conduta do réu Paulo César está abarcada 
pelo art. 26 do Código Penal, diante do laudo pericial 
de folhas 85/89, que prevê a isenção de pena diante da 
inimputabilidade do agente, contudo, a incapacidade 
de entender a ilicitude do fato não afasta a tipicidade da 
conduta, mas apenas a imposição de pena.
O tipo penal descrito no art. 330 do Código Penal não exige 
dolo específico, já que o núcleo “desobedecer” já contem em 
seu conteúdo a vontade de contrariar ordem alheia.
Assim, não pode prosperar a tese sustentada pela Defesa 
técnica, pois se tratando de dolo genérico não há como 
afastar a tipicidade, considerando ainda, a prática de 
eventos anteriores que culminaram em sua abordagem pela 
Polícia Militar.
Da Inimputabilidade do Réu
O réu Paulo César Abreu foi declarado incapaz de entender o 
caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento, pelo laudo pericial acostado às folhas 
85/89 (processo n° 720.08.045320-5) e, assim inimputável, 
nos termos do art. .26 do Código Penal.
Neste sentido e por tudo mais que consta dos autos, julgo 
improcedente a denúncia de folhas 02/04, para absolver 
o acusado Paulo César de Abreu das imputações descritas 
no art. 306 do CTB e art. 329 do Código Penal, com base 
no art. 386, VII do Código de Processo Penal; e daquelas 
descritas no art. 330 do Código Penal, com base no art. 386, 
VI do CPP, aplicando-lhe medida de segurança, consistente 

Habeas corpus - Desobediência - Inimputabilidade 
- Medida de segurança - Conduta típica - Artigos 

26 e 97 do Código Penal - Ordem denegada

1. Nos termos dos artigos 26 e 97, ambos do Código 
Penal, a inimputabilidade leva à aplicação de medida de 
segurança, mas não exclui a tipicidade do delito.

2. Tendo sido demonstradas pelo magistrado a quo 
a materialidade e a autoria do fato criminoso, não há 
falar em atipicidade por ausência de dolo, decorrente da 
incapacidade de entender o caráter ilícito do fato.

3. Ordem denegada. 

HABEAS CORPUS Nº 175.774 - MG (2010/0105702-8) 
- Relatora: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Impetrante: Paulo Cesar de Abreu. Advogado: Andrea 
Abritta Garzon Tonet - Defensora Pública. Impetrado: 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Paciente: 
Paulo Cesar de Abreu (internado). Advogada: Tatiana 
Siqueira Lemos - Defensor Público da União.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A Turma, 
por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, 
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.” Os Srs. 
Ministros Sebastião Reis Júnior e Vasco Della Giustina 
(Desembargador convocado do TJ/RS) votaram com a 
Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og 
Fernandes.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza 
de Assis Moura.

Brasília, 06 de dezembro de 2011(data do 
julgamento) - Ministra Maria Thereza de Assis Moura 
- Relatora.

Relatório

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
- Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de 
Paulo Cesar de Abreu contra acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal 
nº 1.0720.07.035658-2/001).

Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado 
como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 
por duas vezes, e nos artigos 329 e 330, ambos do 
Código Penal.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente 
a denúncia, absolvendo o paciente das imputações, 
aplicando-lhe medida de segurança, consistente em 
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Argumenta que “o delito de desacato” exige 
a presença de dolo, o que inexistiu no caso, já que 
comprovada a completa ausência de capacidade de 
entendimento e autodeterminação do paciente.

Requer a concessão da ordem para o acórdão seja 
reformado, absolvendo-se o paciente.

Foram prestadas as informações (fls. 43/48).
O Ministério Público Federal opina pela concessão 

da ordem de ofício, para declarar atípica a conduta no 
tocante ao delito previsto no art. 330 do Código Penal 
(fls. 49/53).

De acordo com as informações de fl. 69, ainda não 
se iniciou o cumprimento da medida imposta. O paciente 
possui uma condenação à pena de 9 meses de reclusão, 
tendo obtido a prisão domiciliar em 27.02.09. A pena 
foi suspensa em decorrência do incidente de sanidade 
mental, cujo resultado atestou, em 28.06.11, que o 
paciente possui transtorno bipolar.

É o relatório.

Voto

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
(Relatora) - Busca-se, neste writ, ver reconhecida a 
atipicidade da conduta imputada ao paciente, “não 
apenas em razão de sua inimputabilidade penal, mas 
também e, primordialmente, por ausência do dolo”.

Dispõem os artigos 26 e 97 do Código Penal:

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental 
ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, 
ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.

 Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará 
sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como 
crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a 
tratamento ambulatorial.

Como visto, a inimputabilidade leva à aplicação 
de medida de segurança, mas não exclui a tipicidade do 
delito. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:

Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Liberdade 
provisória. Revogação. Ilegalidade. Trânsito em julgado 
superveniente. Questão prejudicada. Sentença absolutória 
imprópria. Inimputabilidade reconhecida. Imposição de 
medida de segurança de internação. Substituição por 
tratamento ambulatorial. Impossibilidade.
1. Se o acórdão que julgou a apelação interposta contra a 
sentença que impôs a medida de segurança transitou em 
julgado, fica prejudicada a impetração quanto ao pedido de 
concessão de liberdade provisória.
2. Segundo a inteligência do art. 97 do Código Penal, nos 
casos de inimputabilidade do autor de fato típico apenado 
com reclusão, deve ser aplicada a medida de segurança de 
internação. Precedentes.

em internação, nos termos parágrafo único, III, do mesmo 
artigo, por período não inferior a um ano.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação, 
mantendo a sentença de primeiro grau, nestes termos 
(fls. 22/25):

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 
admissibilidade e processamento.
Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, 
passo à análise do mérito.
Limita-se o apelo ao pedido pela absolvição do recorrente 
também em relação ao delito do art. 330 do CP.
Contudo, após detida análise dos autos, não vejo como dar 
azo ao clamor defensivo.
É que, ao contrário do que sustenta a nobre defensora pública, 
a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato não torna 
atípica a conduta, mas apenas isenta o agente de pena.
Por tal razão, embora não se possa fazer um juízo de 
reprovação, posto que afastada a culpabilidade, a conduta 
perpetrada não deixa de ser típica.
Ademais, o delito descrito no art. 330 do Código Penal não 
exige o dolo específico, vez que o próprio núcleo do tipo, 
como bem anotado pelo ínclito juiz sentenciante, é a vontade 
de contrariar ordem legal.
Desta forma, verificada a prática de conduta antijurídica 
e punível, deve o juiz impor ao inimputável a medida de 
segurança adequada, consoante disposição expressa do 
art. 97 do CP, levando-se em consideração a natureza da 
pena privativa de liberdade prevista ao tipo penal e o grau de 
periculosidade do agente, que, in casu, é elevado.
Nesse ponto, necessário trazer a lume as pertinentes 
considerações do perito subscritor do laudo de sanidade 
mental de fls. 85/89:
‘O periciando apresenta, atualmente, um quadro mental 
grave, do tipo psicótico, que lhe tolhe totalmente as 
capacidades de entendimento e de determinação’.
‘Esse quadro já estava presente à época dos fatos. É crônico 
e tem completa conexão com os fatos narrados nos autos’.
‘Extrapolando a lida pericial, o perito explica e alerta no 
sentido de se tratar de quadro que necessita de intervenção ou 
pelo menos acompanhamento médico psiquiátrico criterioso’.
Assim, embora o crime praticado seja punido com detenção, 
o alto grau de periculosidade do apelante impõe a aplicação 
de medida de segurança de internação, que se justifica não 
apenas como forma de se preservar a incolumidade pública, 
mas também como medida assecuratória do direito à saúde, 
posto necessitar o réu de tratamento médico especializado.
Por fim, insta ressaltar que, ao contrário do que sugere a 
defesa, a medida de segurança, por ter caráter eminentemente 
preventivo, fundada na periculosidade do agente e não em sua 
culpabilidade, não pode ser confundida com sanção penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo 
incólume a r. sentença objurgada.

Sustenta a impetrante que, considerando o 
exame de sanidade mental do paciente, “observa-se, 
claramente, que ele não poderia ter, à época dos fatos 
a ele imputados, livre consciência de seus atos” (fl. 3), 
sendo inimputável.

Defende que “não se pode falar em crime de 
desobediência, não apenas em razão da inimputabilidade 
penal do paciente, mas também e, primordialmente, por 
ausência do dolo, que leva à atipicidade da conduta” (fl. 3).
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1. Se o acórdão que julgou a apelação interposta contra a 
sentença que impôs a medida de segurança transitou em 
julgado, fica prejudicada a impetração quanto ao pedido de 
concessão de liberdade provisória.
2. Segundo a inteligência do art. 97 do Código Penal, nos 
casos de inimputabilidade do autor de fato típico apenado 
com reclusão, deve ser aplicada a medida de segurança de 
internação. Precedentes.
3. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, na parte 
restante, denegada a ordem.
(HC 142.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 
julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010).

Tendo sido demonstradas pelo magistrado a quo 
a materialidade e a autoria do fato criminoso, não há 
falar em atipicidade por ausência de dolo, decorrente 
da incapacidade de entender o caráter ilícito do fato. 
A impetração requer a “absolvição” do paciente, mas 
ele já foi absolvido, sendo-lhe aplicada, em razão da 
inimputabilidade, medida de segurança, nos termos 
em que determina a legislação pertinente. Constou da 
sentença (fl. 19): 

Observe-se que a ordem dada ao réu para descer do veículo 
e entregar  as chaves era legal, já que o réu conduzia seu 
veículo de forma irregular, colocando em risco os transeuntes 
e os próprios passageiros, que estavam sem cinto de 
segurança. A ordem também emanava de Funcionário 
Público competente, já que é o Policial Militar, no caso o Cb. 
Rogério Tobias Norte, o principal responsável por zelar pela 
segurança pública.
A Defesa técnica sustenta a inexistência de dolo diante de 
insanidade mental do réu e sua incapacidade de entender o 
caráter ilícito de sua conduta.
É certo que a conduta do réu Paulo César está abarcada 
pelo art. 26 do Código Penal, diante do laudo pericial 
de folhas 85/89, que prevê a isenção de pena diante da 
inimputabilidade do agente, contudo, a incapacidade 
de entender a ilicitude do fato não afasta a tipicidade da 
conduta, mas apenas a imposição de pena.

Acrescente-se não ser possível, nesta sede, 
conforme sugeriu o parquet federal em seu parecer, 
concluir pela atipicidade da conduta, de ofício, em razão 
de existir previsão de sanção administrativa. Tal questão 
não foi enfrentada pelas instâncias originárias, vedada 
a supressão de instância, e demandaria uma análise 
detalhada das provas e das circunstâncias em que se 
deram os fatos, não se vislumbrando flagrante ilegalidade 
passível de ser aqui reconhecida.

Ante o exposto, denego o habeas corpus.
É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Sexta Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão: 

“A Turma, por unanimidade, denegou a ordem 
de habeas corpus, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora.”

3. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, na parte 
restante, denegada a ordem.
(HC 142.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 
julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010).

 Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Liberdade 
provisória. Revogação. Ilegalidade. Trânsito em julgado 
superveniente. Questão prejudicada. Sentença absolutória 
imprópria. Inimputabilidade reconhecida. Imposição de 
medida de segurança de internação. Substituição por  
tratamento ambulatorial. Impossibilidade.
1. Se o acórdão que julgou a apelação interposta contra a 
sentença que impôs a medida de segurança transitou em 
julgado, fica prejudicada a impetração quanto ao pedido de 
concessão de liberdade provisória.
2. Segundo a inteligência do art. 97 do Código Penal, nos 
casos de inimputabilidade do autor de fato típico apenado 
com reclusão, deve ser aplicada a medida de segurança de 
internação. Precedentes.
3. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, na parte 
restante, denegada a ordem.
(HC 142.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 
julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010).

Processo penal. Habeas corpus. Homicídio tentado. 
Inimputabilidade. Absolvição sumária e submissão à medida 
de segurança. Alegação de causa excludente de ilicitude. 
Legítima defesa. Competência do Conselho de Sentença. 
Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.
1. A absolvição sumária por inimputabilidade do acusado 
constitui sentença absolutória imprópria, a qual impõe 
a aplicação de medida de segurança, razão por que ao 
magistrado incumbe proceder à analise da pretensão 
executiva, apurando-se a materialidade e autoria delitiva, de 
forma a justificar a imposição da medida preventiva.
2. Reconhecida a existência do crime e a inimputabilidade 
do autor, tem-se presente causa excludente de culpabilidade, 
incumbindo ao juízo sumariante, em regra, a aplicação da 
medida de segurança.
3. ‘Em regra, o meritum causae nos processos de competência 
do júri é examinado pelo juízo leigo. Excepciona-se tal 
postulado, por exemplo, quando da absolvição sumária, 
ocasião em que o juiz togado não leva a conhecimento 
do júri ação penal em que, desde logo, se identifica a 
necessidade de absolvição. Precluindo a pronúncia, deve a 
matéria da inimputabilidade ser examinada pelo conselho de 
sentença, mormente, se existe tese defensiva diversa, como a 
da legítima defesa’ (HC 73.201/DF).
4. Havendo tese defensiva relativa à excludente de ilicitude 
prevista no art. 23 do Código Penal (legítima defesa), não 
deve subsistir a sentença que absolveu sumariamente o 
paciente e aplicou-lhe medida de segurança, em face de 
sua inimputabilidade, por ser esta tese mais gravosa que 
aquela outra.
5. Ordem concedida para anular o processo a partir da 
sentença que absolveu sumariamente o paciente para que 
outra seja proferida, a fim de que seja analisada a tese da 
legítima defesa exposta nas alegações finais.
(HC 99.649/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
Turma, julgado em 17/06/2010, DJe 02/08/2010).

Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Liberdade 
provisória. Revogação. Ilegalidade. Trânsito em julgado 
superveniente. Questão prejudicada. Sentença absolutória 
imprópria. Inimputabilidade reconhecida. Imposição de 
medida de segurança de internação. Substituição por 
tratamento ambulatorial. Impossibilidade.
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Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Vasco Della 
Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) votaram 
com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro 
Og Fernandes.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza 
de Assis Moura.

Brasília, 6 de dezembro de 2011. - Eliseu Augusto 
Nunes Santana - Secretário.

(Publicado no DJe em 19.12.2011.)

. . .

Habeas corpus - Roubo duplamente 
circunstanciado - Alegação de inocência - 
Verificação da autoria e da materialidade 

delitivas - Dilação probatória - Impropriedade da 
via eleita - Momento de consumação do delito 
- Desnecessidade da posse mansa e tranquila 
da res furtiva - Esfera de vigilância da vítima - 

Irrelevância - Tentativa desconfigurada - 
Ordem denegada

1. A verificação da negativa de autoria e da inexistência 
de materialidade delitiva exige dilação probatória, 
medida incompatível com a via estreita do habeas 
corpus. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou que, para 
haver a consumação do delito de roubo, é desnecessário 
que haja a posse mansa e pacífica da res, bastando, 
para tanto, a mera detenção desta por breve espaço de 
tempo. Dessarte, a consumação do crime de roubo resta 
caracterizada mesmo que o bem esteja sob a esfera de 
vigilância da vítima, sendo possível a sua retomada por 
meio de perseguição imediata.

3. No caso em apreço, o iter criminis percorrido 
pelo agente mostra-se suficiente para caracterizar a 
consumação, uma vez que, pelo que se colhe dos autos, 
ele foi detido a alguns metros do local dos fatos, após 
perseguição empreendida por viatura policial.

4. Ordem denegada. 

 HABEAS CORPUS Nº 218.660 - MG (2011/0221107-0) 
- Relator: MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(Desembargador convocado do TJRS)

Impetrante: Pedro Francisco de Almeida. Impetrado: 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Paciente: 
Luis Alberto de Paula Rocha.

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, denegar a ordem de habeas 
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sr.ª 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro 
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro 
Og Fernandes.

Presidiu o julgamento a Sr.ª Ministra Maria Thereza 
de Assis Moura.

Brasília (DF), 06 de dezembro de 2011(data 
do julgamento). - Ministro Vasco Della Giustina 
(Desembargador convocado do TJRS) - Relator.

Relatório 

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator) 
- Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, 
impetrado em favor de Luis Alberto de Paula Rocha, 
apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais.

Consta dos autos que o paciente foi condenado às 
penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias 
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, 
e de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, por ter 
infringido o art. 157, caput e § 2º, I e II, do CP.

Interposta apelação pela defesa, o recurso foi 
parcialmente provido para reduzir a reprimenda do 
sentenciado para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa. O acórdão recebeu a 
seguinte ementa:

Roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma - 
Grave ameaça configurada com emprego de arma de fogo 
- Condenação mantida - Tentativa - Tese rejeitada - Pena 
redimensionada. Recursos providos em parte. - Mantém-se a 
condenação dos réus por infração ao artigo 157, §2º, incisos 
I e II, do CPB, diante da prova apresentada, especialmente da 
confissão dos réus e das declarações da vítima, comprovando, 
assim, a autoria e a materialidade delitivas. A consumação do 
crime de roubo se verifica quando o agente retira o objeto 
da esfera de disponibilidade da vítima, com a inversão da 
posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica 
e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes STJ e STF. 
Considerando a abordagem da vítima que teve contra si 
uma arma de fogo apontada, configura-se a grave ameaça, 
elementar do tipo penal, rejeitando-se, por consequência, 
a tese de desclassificação para furto. Redimensiona-se a 
pena-base porquanto aplicada com espeque em circunstância 
judicial equivocadamente considerada desfavorável. 
Diminui-se o percentual relativo às majorantes aplicadas, nos 
termos da orientação sumulada pelo eg. STJ. Súmula nº 443  
(fl. 09).

Por isso o presente mandamus, pugnando o impe-
trante pela absolvição do paciente, com a expedição do 
devido alvará de soltura, ao argumento de que não foram 
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comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não 
tendo sido a verdade dos fatos contemplada no acórdão 
da apelação.

Requer, subsidiariamente, a desclassificação do 
ilícito penal para a forma tentada, uma vez que o crime 
de roubo duplamente circunstanciado não se consumou, 
dado que o paciente não teve a posse mansa e tranquila 
da res furtiva.

O pedido de liminar foi indeferido às fls. 53/54.
Informações prestadas às fls. 63/79 e 82/86.
O parecer do Ministério Público Federal, subscrito 

pelo i. Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner 
Natal Batista, opinou, às fls. 87/89, pela denegação da 
ordem. A promoção ministerial restou assim sumariada:

Habeas corpus. Penal. Roubo majorado. Pleito de absolvição. 
Impropriedade da via eleita. Consumação. Posse tranquila da 
coisa subtraída. Desnecessidade. Crime consumado. Parecer 
pela denegação da ordem. 

É o relatório.

Voto 

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator) 
- Em que pesem as alegações ventiladas na inicial, a 
hipótese dos autos é de denegação do writ.

De início, com relação à alegação de inocência, 
impende colacionar os seguintes trechos do acórdão 
estadual, que manteve a condenação do paciente por ter 
cometido o crime de roubo duplamente majorado:

Consta das provas apresentadas que no dia 03 de agosto 
de 2007, por volta das 23:00h, os réus chegaram ao Posto 
Sapucainha, localizado no trevo que dá acesso à Cidade de 
Eugenópolis/MG, em uma motocicleta conduzida por Luis 
Alberto sendo que esse réu também portava a arma de fogo 
que foi utilizada no assalto. Os réus assim que chegarem 
ao local, Luis Alberto passou a arma para Danilo e juntos 
aproximaram-se do frentista Altair de Oliveira que, por sua 
vez, estava próximo ao caixa do estabelecimento. Nessas 
circunstâncias, os réus anunciaram o assalto tendo o réu 
Danilo apontado a arma de fogo em direção à vítima. Diante 
disso, Altair levantou os braços e indicou o local em que 
estava o dinheiro, oportunidade na qual Danilo subtraiu todo 
o numerário existente no caixa tendo, em seguida, montado 
na garupa da motocicleta e, juntos, evadiram-se do local.
A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão, 
f. 25/26, pelo termo de restituição de f. 27 e 42 e pelo laudo 
de eficiência da arma de fogo apreendida, f.68.
Com relação à autoria, os réus, desde a fase administrativa 
admitiram a conduta delitiva.
Perante a autoridade policial, Danilo Lucindo Fumagali 
relatou que foi convidado pelo corréu para ‘fazer uma fita’ e 
que no dia dos fatos:
‘...juntos saíram pela rodovia BR 356, que a princípio Luis 
Alberto não chegou a dizer onde seria praticado ao assalto 
(...) que no posto Sapucainha (...) Luis Alberto parou o 
veículo no pátio do posto, momento em que o supracitado 
entregou-lhe a pistola calibre 45, tendo o declarante descido 
da garupa da motocicleta, aproximou-se do frentista, e de 

arma em punho apontada em direção da vítima, anunciou o 
assalto (...)’ (F. 11/12).
Confirmando em Juízo toda a versão apresentada na polícia 
e acrescentando:
‘que a arma foi arrecadada na minha cintura, que não sei 
informar de quem Luiz Alberto adquiriu a arma (...)’ (F.73/74).
Luis Alberto de Paula Rocha, por sua vez, também à polícia 
declarou que no dia dos fatos:
‘...Danilo chamou o declarante para irem até oposto 
Sapucainha, e ao mesmo tempo alegou que iria arrumar 
um dinheiro naquele estabelecimento comercial; que parou 
a motocicleta no pátio do posto, tendo Danilo descido da 
motocicleta, e de arma em punho apontada em direção do 
frentista, anunciou o assalto, tendo a própria vítima entregue 
para o mesmo a quantia de R$81,00 (oitenta e um reais) 
(...) que ato contínuo o declarante saiu com a motocicleta, 
estando Danilo na garupa, e tendo em vista a prática do 
assalto, teve iniciativa de adentrar numa estrada de terra, e 
quando trafegavam na fazenda Jequitibá foram surpreendidos 
por uma viatura da Polícia Militar, que vinha sem sentido 
oposto (...)’ (F.14).
E em Juízo, no entanto, modificou sua versão, mas justificou a 
ocorrência dos fatos, dizendo que:
‘... foi uma coisa de momento a realização do roubo, que 
eu chamei Danilo para ir para roça, na Prata, que a arma já 
estava com Danilo quando nós saímos de casa...’.

E que:

‘não foi idéia de Danilo parar no posto, que foi idéia nossa, 
coisa de momento que eu parei a motocicleta, Danilo falou 
que ia conversar com amigo dele, que eu não sabia que 
Danilo ia praticar o assalto, que afirmou que não tenho 
qualquer responsabilidade com o roubo, que fiquei com 
medo uma vez que nunca fui preso (...)’ (F.70/71).
E com base nessa versão de Luis Alberto a sua defesa pleiteia 
a absolvição, o que não comporta acolhimento.
Ao contrário do sustentado, nada ficou comprovado de 
que Luis Alberto tivesse confessado na polícia sob coação, 
sendo que em Juízo ele mesmo declarou que ‘os policiais 
não me bateram, mas eu estava com medo deles, que eles 
começaram a gritar e eu fiquei com medo’, f. 71.
E sobre a efetiva participação desse réu na prática delitiva 
tem-se ainda das declarações da vítima, Altair de Oliveira, 
corroboradas em Juízo. Segundo relatou:
‘...que por volta de 10:30 chegaram dois elementos de moto; 
que pediram um maço de cigarro e depois disseram que não 
queria cigarro nenhum e anunciou o assalto de arma em 
punho; que os elementos estavam de capacete, mas pode 
reconhecê-los na Depol de Muriaé; que foram presos logo 
em seguida; (...) que um dos elementos ficou na moto e o 
outro estava com a arma em punho; que o elemento que 
estava na moto era o Luiz e que o outro foi quem o assaltou 
(...) Que Luiz estava sempre passando no posto... que Luiz 
não o ameaçou; quem o ameaçou foi o outro cidadão; que 
com certeza Luiz sabia do assalto, pois a moto estava rodando 
pelo posto há muito tempo (...)’ (F.158).
Portanto, nenhuma dúvida da efetiva cooperação desse réu 
para a prática criminosa, afastando de vez a tese de que não 
havia entre os dois a comunhão de desígnios a configurar a 
majorante relativa ao concurso de pessoas.
E quanto à configuração da grave ameaça, diversamente 
do sustentado, nenhuma dúvida do uso da arma de fogo 
empunhada por um dos réus em direção à vítima. Nesse 
sentido, réus e vítima confirmam o anuncio do assalto e arma 
de fogo utilizada para agravar ainda mais a ameaça.
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Portanto, pelas condições pessoais da vítima, sozinha e 
exposta em seu local de trabalho, quando abordada pelos 
réus que por sua vez em tom ameaçador e apontando em sua 
direção uma arma de fogo, não há dúvida de que se sentiu 
subjugada por eles. A vítima não poderia mesmo opor-lhes 
resistência, não havendo falar, portanto, em desclassificação 
para o delito de furto, como pretendeu a defesa de Luiz 

Alberto (fls. 11/13). 

Ora, como cediço, a verificação da autoria e da 
materialidade delitivas, com vistas a obter a absolvição, 
demanda dilação probatória, com amplo revolvimento 
do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, 
o que é vedado na via estreita do habeas corpus, ainda 
mais quando há juízo de condenação formado pelas 
instâncias ordinárias.

A respeito, vale conferir os seguintes precedentes:

Habeas corpus liberatório. Homicídio qualificado consumado 
e tentado. Decreto de prisão preventiva em 06.10.2010. 
Decisão fundamentada. Garantia da ordem pública e da 
aplicação da lei penal. Modus operandi que demonstra a 
periculosidade do acusado (diversos tiros à queima-roupa, em 
pleno local de trabalho das vítimas). Fuga do distrito da culpa 
logo após os fatos e antes do de decreto constritivo. Existência 
de indícios de autoria. Alegação de inocência. Impropriedade 
do mandamus. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 
Ordem denegada.
(...)
3. O Habeas Corpus não é a via adequada para se concluir 
pela inocência do acusado, ante a indisfarçável necessidade 
de ampla dilação probatória, incompatível com o rito célere 
do mandamus.
4. Ordem denegada, conforme parecer ministerial. (HC 
194.302/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta 
Turma, DJe 12.04.2011).
 
Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Negativa 
de autoria. Exame de prova. Impropriedade da via eleita. 
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Medida extrema 
revogada pelo juízo singular. Pretensão prejudicada.
1. Consoante reiterado entendimento desta Corte, a via 
estreita de habeas corpus não comporta o exame da prova, 
notadamente o que se exige para o deslinde de controvérsia 
em torno da autoria do fato delituoso.
(...)
3. Ordem denegada em parte e em parte prejudicada. (HC 
87.652/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 
Turma, DJe 31.08.2009).

No tocante ao pleito de desclassificação do delito 
para a forma tentada, o Tribunal estadual asseverou que:

No caso, tal como apurado das declarações dos réus e 
da vítima, corroborados pelos depoimentos dos policiais, 
f. 118/119, a abordagem dos réus foi feita em local diverso e 
distante do posto de gasolina, quando os réus já estavam na 
posse do dinheiro subtraído. O crime de roubo se consuma 
com a efetiva retirada da coisa da esfera de disponibilidade 
da vítima, ou seja, com a inversão da posse da res furtiva, o 
que, no presente caso, ocorreu. Pouco importa se o agente 
é perseguido em seguida à subtração, não tendo, por isso, 
posse tranqüila do objeto roubado (...) (fl. 13).

Depreende-se, assim, que tal posicionamento está 
em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal 
de Justiça, a qual prega que, para haver a consumação 
do delito de roubo, é desnecessário que haja a posse 
mansa e pacífica da res, bastando, para tanto, a mera 
detenção desta por breve espaço de tempo.

Destarte, a consumação do crime de roubo resta 
caracterizada mesmo que o bem esteja sob a esfera de 
vigilância da vítima, sendo possível a sua retomada por 
meio de perseguição imediata.

Sob esse prisma, vejam-se alguns julgados que 
ilustram a remansosa jurisprudência deste Sodalício:

Criminal. Embargos de divergência. Momento consumativo 
do crime de roubo. Desnecessidade de que o bem saia da 
esfera de vigilância da vítima.  Embargos acolhidos.
I - O delito de roubo consuma-se com a simples posse, 
ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante 
violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que o bem 
saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e 
do STF.
II - Embargos acolhidos. (EREsp 229.147/RS, Rel. Min. Gilson 
Dipp, Terceira Seção, DJ 01.08.2005).
 
Embargos de divergência no recurso especial. Penal. Crime 
contra o patrimônio. Consumação do crime de roubo. Posse 
tranqüila da res. Desnecessidade. Precedentes do STJ e do STF.
1. O crime de roubo se consuma no momento em que o 
agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave 
ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse 
tranqüila do bem, sendo prescindível que saia da esfera de 
vigilância da vítima. Precedentes do STJ e do STF.
2. Embargos acolhidos. (EREsp 337.124/SP, Rel. Min. Laurita 
Vaz, Terceira Seção, DJ 23.05.2005).
 
Habeas corpus. Roubo agravado. Pedido de reconhecimento 
do crime tentado. Agente preso logo após a prática do 
delito, na posse do dinheiro subtraído. Impossibilidade. 
Ordem denegada.
1. O paciente - e o corréu - foram presos logo após a prática 
do roubo. Em poder dos agentes estavam a importância 
subtraída e a arma utilizada. Houve, pois, inversão da posse 
do dinheiro roubado.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de que o 
crime de roubo se consuma no momento em que o agente 
detém a posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo. 
Não se exige que a posse seja tranquila e, tampouco, que 
o produto do roubo seja retirado da esfera de vigilância 
da vítima.
3. Ordem denegada. (HC 153.715/SP, Rel. Min. Celso 
Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, 
DJe 21.03.2011).
 
Habeas corpus. Roubo majorado. Réu preso. Ciência do 
acórdão da apelação. Intimação pessoal. Exigência apenas 
para sentença de primeiro grau. Crime consumado. Posse 
mansa e pacífica do bem. Desnecessidade. Mera detenção 
da res. Exame aprofundado das provas. Inadequação da via 
eleita. Ordem denegada.
(...)
2. É pacífica a compreensão desta Corte Superior de Justiça 
no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a 
simples detenção da res, ainda que por restrito espaço de 
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tempo, não se exigindo que haja posse mansa e pacífica, 
devendo ser analisado cada caso concreto. Precedentes.
(...)
5. Ordem denegada. (HC 81.911/SP, Rel. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12.04.2010).
 
Penal. Habeas corpus. Roubo. Momento da consumação 
do delito. Desnecessidade de posse tranqüila da res furtiva. 
pena-base. aumento. inquéritos e ações penais em andamento. 
conduta social do agente. circunstância judicial valorada 
negativamente. impossibilidade. agravante da reincidência. 
norma de natureza cogente. reconhecimento da ilegalidade 
que não acarreta efeitos jurídicos de consequência prática. 
réu reincidente. regime fechado. ausência de ilegalidade. 
réu primário. regime de cumprimento da pena mais gravoso. 
gravidade em abstrato do delito. fundamentação inidônea. 
ordem parcialmente concedida.
1. Considera-se consumado o crime de roubo no momento 
em que, cessada a clandestinidade ou violência, o agente 
se torna possuidor da res furtiva, ainda que por curto 
espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da 
esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as 
hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de 
perseguição imediata.
(...)
5. Ordem parcialmente concedida tão somente para alterar 
o regime de cumprimento da pena do réu Ricardo Breno do 
Carmo Gomes para o semiaberto. (HC 159.342/RJ, Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17.05.2010)

Assim, o iter criminis percorrido pelo agente 
mostra-se suficiente para caracterizar a consumação, 
uma vez que, pelo que se colhe dos autos, ele foi detido 
a alguns metros do local dos fatos, após perseguição 
empreendida por viatura policial.

Ante o exposto, denego a ordem.
É como voto.

Certidão 

Certifico que a egrégia Sexta Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, denegou a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e 
o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. 
Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro 
Og Fernandes.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza 
de Assis Moura.

Brasília, 6 de dezembro de 2011. - Eliseu Augusto 
Nunes de Santana - Secretário.

 
(Publicado no DJe de 19.12.2011.)
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Agravo regimental - Tributário - Imposto sobre a 
propriedade de veículos automotores - IPVA -

 Progressividade

1. Todos os tributos submetem-se ao princípio da capa-
cidade contributiva (precedentes), ao menos em relação 
a um de seus três aspectos (objetivo, subjetivo e propor-
cional), independentemente de classificação extraída de 
critérios puramente econômicos.

2. Porém, as razões não deixam entrever a má utilização 
de critérios como essencialidade, frivolidade, utilidade, 
adequação ambiental etc. Considerado este processo, de 
alcance subjetivo, a alegação de incompatibilidade cons-
titucional não pode ser genérica.

3. Em relação à fixação da base de cálculo, aplicam-
-se os mesmos fundamentos, dado que o agravante não 
demonstrou a tempo e modo próprio a inadequação dos 
critérios legais adotados.

Agravo regimental ao qual se nega provimento.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Nº 406.955 - MG - Relator: MINISTRO JOAQUIM 
BARBOSA

Agravantes: Fábio Couto de Araújo Cançado e outro. 
Advogados: Eduarda Cotta Mamede e outros. Agravado: 
Estado de Minas Gerais. Advogado: Advogado-Geral do 
Estado de Minas Gerais. 

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda 
Turma, sob a presidência do ministro Ayres Britto, na 
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigrá-
ficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 
recurso de agravo, nos termos do voto do relator.

Brasília, 04 de outubro de 2011. - Ministro Joaquim 
Barbosa - Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
(Relator) -  Trata-se de agravo regimental interposto da 
seguinte decisão:

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da 
Constituição) interposto de acórdão prolatado pelo Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, o qual entendeu que o prin-
cípio da capacidade contributiva não se aplica aos impostos 
reais e, mesmo que assim não fosse, o art.10 da Lei Estadual 
de Minas Gerais 12.735/1997 não diz respeito ao prin-
cípio da capacidade contributiva, levando em consideração, 

exclusivamente, a categoria do bem tributado em função do 
seu tipo e utilidade.
Além disso, considerou que o art.155 da Constituição não 
fez qualquer restrição à possibilidade de serem adotadas 
alíquotas diferenciadas no cálculo dos impostos. Decidiu 
também ser legítima a apuração pela Administração do 
quantum a ser tributado, tendo em vista a autorização legal 
para o Poder Executivo fixar, anualmente e através de pesquisa 
de mercado, o valor venal dos veículos.
Sustenta-se a violação dos arts. 145, § 1, 150, I, 155, III, da 
Constituição Federal.
Sem razão a recorrente.
Todos os tributos submetem-se ao princípio da capacidade 
contributiva (e.g., Taxa da CVM devida por autônomos 
-ADI 453, rel. ministro Gilmar Mendes, DJ de 16.03.2007; 
Taxa da CVM escalonada de acordo com o porte do contri-
buinte - RE 177.835, rel. ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ 
de 25.05.2001; Contribuição de Iluminação Pública - RE 
573.675, rel. ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 
22.05.2009; Taxa de expediente-ADI 2.551-MC-QO, rel. 
ministro Celso  de Mello, DJ de 20.04.2006), ao menos 
em relação a um de seus três aspectos (objetivo, subjetivo 
e proporcional), independentemente de classificação extraída 
de critérios puramente econômicos.
Porém, no caso em exame, os exemplos lançados para 
demonstrar a quebra da isonomia e o desajuste entre a inten-
sidade econômica e o valor cobrado não refletem o quadro 
fático. Enquanto a tabela montada à f. 333 compara os 
veículos Pálio ED/EX, Dodge Dakota Sport 3.9, Fiesta GL e 
Motocicleta acima de 1.000cc, os veículos cuja propriedade 
se deseja ver desonerada do imposto são M. Benz A160, D20 
Conquest, Pálio Weekend Stile e Tempra HLX 16V (Fls.36). 
As razões não deixam entrever a má utilização de crité-
rios como essencialidade, frivolidade, utilidade, adequação 
ambiental etc. Considerado este processo, de alcance subje-
tivo, a alegação de incompatibilidade constitucional não 
pode ser genérica. Contrariamente, deveria ter a parte inte-
ressada apontado com precisão a maneira pela qual um dos 
critérios admissíveis para calibração da carga tributária teria 
sido ignorado.
Em relação à violação da regra da legalidade pela deferência 
à legislação infraordinária para definir a base calculada 
(valor venal), seu exame requer prévia demonstração da 
inidoneidade dos valores definidos ou do respectivo método 
de apuração para que se possa concluir pela ocorrência de 
desvio. Esta demonstração está ausente das razões de recurso 
extraordinário, além de, no caso, depender de reexame de 
legislação infraconstitucional (Súmula 636/STF).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se Int. (f. 374-375).

Em síntese, sustenta-se que é possível constatar a 
quebra de isonomia e que os exemplos elencados serviram 
apenas de reforço. Quanto à base de cálculo, aponta-se 
que a legislação não elegeu critérios adequados para 
cálculo do valor venal.

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
(Relator) - Sem razão a recorrente.
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Conforme apontei na decisão agravada, todos os 
tributos submetem-se ao princípio da capacidade contri-
butiva (e.g., Taxa da CVM devida por autônomos - ADI 
453, rel. ministro Gilmar Mendes, DJ de 16.03.2007; 
Taxa da CVM escalonada de acordo com o porte de contri-
buinte - RE 177.835, rel. ministro Carlos Velloso, Pleno, 
DJ de 25.05.2001; Contribuição de Iluminação Pública 
- RE 573.675, rel. ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, 
DJe de 22.05.2009; Taxa de expediente - ADI 2.551-MG 
- QO, rel. ministro Celso de Mello, DJ de 20.04.2006), 
ao menos em relação a um de seus três aspectos (obje-
tivo, subjetivo e proporcional), independentemente de 
classificação extraída de critérios puramente econômicos.

Porém, no caso em exame, os exemplos lançados 
para demonstrar a quebra da isonomia e o desajuste 
entre a intensidade econômica e o valor cobrado não 
refletem o quadro fático. As razões não deixam entrever 
a má utilização de critérios como essencialidade, frivoli-
dade, utilidade, adequação ambiental etc. Considerado 
este processo, de alcance subjetivo, a alegação de 
incompatibilidade constitucional não pode ser genérica. 
Contrariamente, deveria ter a parte interessada apon-
tando com precisão a maneira pela qual um dos crité-
rios admissíveis para calibração da carga tributária teria 
sido ignorado.

Em especial, não há indicação nos autos de que o 
contribuinte tenha requerido à autoridade fiscal a apre-
sentação objetiva e lúcida dos critérios que motivaram a 
fixação das alíquotas. Sem tal tipo de providência, não é 
sequer possível levar em consideração eventual silêncio 
eloquente da administração na formação do convenci-
mento sobre o litígio.

Em relação à fixação da base de calculo, aplicam-se 
os mesmos fundamentos, dado que o agravante não 
demonstrou a tempo e modo próprio a inadequação de 
critérios. De fato, a presunção de legalidade e de consti-
tucionalidade da norma controvertida não pode ser afas-
tada apenas com a mera alegação de desvio, sem que 
o contribuinte tenha sequer demonstrado ter pedido à 
administração, via administrativa ou judicial, elucidação 
sobre os motivos e a motivação da norma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo
regimental.

É como voto.

Extrato de ata

Decisão: negado provimento ao agravo regimental, 
nos termos do voto do Relator. Decisão unânime. Ausente, 
justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. 2ª 
Turma, 04.10.2011.

Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Presentes 
à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Joaquim 
Barbosa e Ricardo Lewandowski. Ausente justificadamente 
o Sr. Ministro Gilmar Mendes.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo da 
Rocha Campos.

Karima Batista Kassab - Coordenadora.

(Publicado no DJe de 21.10.2011.)

. . .

Tributário - Contribuição destinada ao custeio de 
serviços de saúde - Competência exclusiva da 

União - Alcance de precedente firmado pela Corte 
- Aplicabilidade da orientação aos casos análogos 
- Identidade de textos legais desnecessária - LC 
64/2002 e Lei 9.380/1986 do Estado de Minas 

Gerais - Arts. 149, 194, caput, e 195, II, da 
Constituição

1. No julgamento do RE 573.540 (rel. min. Gilmar 
Mendes), o Pleno desta Corte considerou inconstitucional 
a cobrança de contribuição destinada ao custeio de 
serviços de saúde pública, devida por servidor público, na 
medida em que apenas a União tem competência para 
instituição de tal tributo.

2. O critério decisivo para reconhecimento da incom-
patibilidade constitucional da exação é sua compulso-
riedade, que a submete ao regime tributário. O fato de 
os serviços de saúde terem sido postos à disposição ou 
terem sido prestados, bem como a circunstância de o 
texto legal examinado neste caso (Lei 9.380/1986) ser 
topicamente diferente do texto examinado no procedente 
(LC 64/2002),são irrelevantes para fins de aplicação da 
orientação geral e abstrata firmada no precedente. O 
ponto essencial a ser examinado é o sentido retirado a 
partir da interpretação do texto, isto é, a norma jurídica.

3. Ausência de razões que justifiquem a reversão ou a 
superação do precedente, ou ainda a inaplicabilidade da 
orientação firmada para caso análogo, pela existência de 
peculiaridade determinante.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
740.823 - MG - Relator: MINISTRO JOAQUIM BARBOSA

Agravante: Estado de Minas Gerais. Advogado: 
Advogado-Geral do Estado de Minas. Agravante: Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
- Ipsemg. Advogado: Wagner Lima Nascimento Silva. 
Agravada: Maria Gilce Martins Oliveira. Advogada: 
Daniela Machado Silveira Viana.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda 
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Turma, sob a presidência do ministro Ayres Britto, na 
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigrá-
ficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 
recurso de agravo, nos termos do voto do relator.

Brasília, 04 de outubro de 2011. - Ministro Joaquim 
Barbosa - Relator.

Relatório 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
(Relator) - Trata-se de agravo regimental interposto da 
seguinte decisão:

Decisão: Trata-se agravo de instrumento contra decisão 
que inadmitiu recurso extraordinário (art.102, III, a, da 
Constituição Federal) interposto de acórdão, proferido por 
Tribunal de Justiça estadual, que concluiu pela impossibili-
dade de cobrança compulsória, por estado-membro, de 
contribuição para o custeio dos serviços de saúde.
O Estado de Minas Gerais alega a violação de vários dispo-
sitivos da Constituição Federal.
O recurso não merece seguimento.
O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 573.540 (rel. 
min. Gilmar Mendes, DJe de 11.06.2010), firmou orientação 
no mesmo sentido do acórdão recorrido. Confira-se:
‘Ementa: Contribuição para o custeio dos serviços de assis-
tência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica. Art. 
85 da Lei Complementar nº 62/2002, do Estado de Minas 
Gerais. Natureza tributária. Compulsoriedade. Distribuição 
de competências tributárias. Rol taxativo. Incompetência do 
Estado-membro. Inconstitucionalidade. Recurso extraordi-
nário não provido.
I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída 
pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de 
Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.
II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a 
competência exclusiva para a instituição de contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de inte-
resse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra 
contempla duas exceções contidas nos arts. 149, § 1º, e 
149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos 
Estados-membros não foi atribuída competência para a insti-
tuição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.
III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar 
sobre determinada matéria não implica automaticamente a 
competência para a instituição de tributos. Os entes federa-
tivos somente podem instituir os impostos e as contribuições 
que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.
IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição 
que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência 
de seus servidores. A expressão regime previdenciário não 
abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odon-
tológicos e farmacêuticos.’
Do exposto, nego seguimento ao presente agravo.
Publique-se (f. 195-196).

Em síntese, sustenta-se que:
a) A orientação firmada no RE 573.540-RG não é 

aplicável a este recurso na medida em que discute-se aqui 
a exação criada pela Lei 9.380/1986, e não a exação 
declarada inconstitucional, instituída pela LC 64/2002; e 

b) Os serviços de saúde foram efetivamente pres-
tados ou postos à disposição dos servidores públicos.

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
(Relator) -  Sem razão o estado-agravante.

Conforme apontado nas próprias razões de agravo 
regimental (f. 202), o TJMG considerou que a “alíquota 
de 8% da Lei 9.380/86” era composta por duas parcelas, 
uma destinada ao custeio de serviços de saúde (3,2%), e 
outra para o custeio de benefícios previdenciários (4,8%, 
“pensão”).

Em termos mais rigorosos, dada a distinção entre 
os destinos dos produtos arrecadados, a Lei 9.380/1986 
instituiu dois tributos diversos.

Porém, a contribuição destinada ao custeio 
de serviços de saúde, saúde cobrada compulsoria-
mente dos servidores públicos, não foi recepcionada 
pela Constituição de 1988, na medida em que apenas 
a União tem competência para criar tal tipo de tributo 
(arts.149,194, caput, e195, II, da Constituição).

Essa foi a orientação firmada por esta Corte, no 
julgamento do RE 573.540, assim ementado:

Ementa: Contribuição para o custeio dos serviços de assis-
tência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica. Art. 
85 da Lei Complementar nº 62/2002, do Estado de Minas 
Gerais. Natureza tributária. Compulsoriedade. Distribuição 
de competências tributárias. Rol taxativo. Incompetência do 
Estado-membro. Inconstitucionalidade. Recurso extraordi-
nário não provido.
I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída 
pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de 
Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.
II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a 
competência exclusiva para a instituição de contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de inte-
resse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra 
contempla duas exceções contidas nos arts. 149, § 1º, e 
149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos 
Estados-membros não foi atribuída competência para a insti-
tuição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.
III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar 
sobre determinada matéria não implica automaticamente a 
competência para a instituição de tributos. Os entes federa-
tivos somente podem instituir os impostos e as contribuições 
que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.
IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contri-
buição que tenha por finalidade o custeio do regime de previ-
dência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenci-
ário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospita-
lares, odontológicos e farmacêuticos (RE 573.540, rel. min. 
Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 11.06.2010).

A circunstância de o precedente se referir a outro 
texto legal (LC 64/2002), e não ao trecho concretamente 
impugnado nestes autos (art. 8º da Lei 9.380/1986), é 
incapaz de impedir a aplicação de tais parâmetros cons-
titucionais para resolução deste recurso.

        Em especial, lembro que a eficácia do sistema 
de precedentes subordina-se aos graus de abstração e 
de generalidade da orientação decorrente do julgado 
apropriado. Todos os elementos do quadro fático-jurídico 
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examinado por ocasião do julgamento do precedente, 
irrelevantes para validar o raciocínio adotado pela Corte, 
não fazem parte da orientação resultante.

No caso em exame, o texto legal concreto é irrele-
vante para controle da exação. Cumpre saber-se se está 
em discussão tributo destinado ao custeio de serviços de 
saúde, pois os estados-membros e os municípios não 
podem exigir compulsoriamente que seus servidores 
financiem serviços de saúde locais. Também é irrele-
vante a existência de estrutura destinada exclusivamente 
a amparar os servidores públicos, pois o critério deci-
sivo para o reconhecimento da incompatibilidade cons-
titucional é a compulsoriedade, que torna a exação um 
tributo, e não um preço público.

Isoladamente considerada, a circunstância de o 
serviço ter sido posto à disposição de usuários não afasta 
a obrigatoriedade de o ente federado prestar gratuita e 
isonomicamente tais serviços. De forma semelhante, a 
prestação potencial ou efetiva dos serviços não trans-
forma a obrigação imposta (tributo) em faculdade ou 
simples permissão (preço público) posta à disposição 
do servidor.

Assim, o que poderia ter sido discutido, e não o 
foi, é a correção ou não da orientação geral e abstrata 
adotada, dado que a simples diferenciação entre textos 
legais que definem os quadros fático-jurídicos é insufi-
ciente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Em síntese, o ponto essencial a ser examinado é o 
sentido retirado a partir da interpretação do texto, isto é, a 
norma jurídica. Ausentes razões que justifiquem a reversão 
ou a superação do precedente, ou ainda a inaplicabi-
lidade da orientação firmada para caso análogo, pela 
existência de peculiaridade determinante, a decisão agra-
vada mantém-se integralmente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo 
regimental.

É como voto

Extrato de ata

Decisão: Negado provimento ao agravo regimental, 
nos termos do voto do Relator. Decisão unânime. Ausente, 
justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. 2ª 
Turma, 04.10.2011.

Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Presentes 
à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Joaquim 
Barbosa e Ricardo Lewandowski. Ausente justificadamente 
o Sr. Ministro Gilmar Mendes.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo da 
Rocha Campos.

Karima Batista Kassab - Coordenadora.

(Publicado no DJe de 24.10.2011.)

. . .

Processo penal - Constitucional - Habeas 
corpus - Julgamento realizado na pendência do 

exame de pedido de desistência - Nulidade - 
Prejuízo: impossibilidade de impetrar-se novo 

habeas corpus com novos documentos - Agravo 
regimental - Conversão - Embargos declaratórios 
- Princípio da fungibilidade - Embargos providos 

para tornar insubsistente o julgamento verificado

- O princípio do pás de nullité sans grief - corolário da 
natureza instrumental do processo exige, sempre que 
possível, a demonstração de prejuízo concreto à parte que 
suscita o vício, a teor do art. 563 do CPP (“Nenhum ato 
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo 
para a acusação ou para a defesa”).

- In casu, o habeas corpus foi julgado, quando pendente 
o exame de pedido de desistência, ato unilateral da 
parte sujeito, tão somente, à homologação, ou não, por 
parte do relator, conforme verificados os poderes espe-
ciais para esse fim. O prejuízo daí resultante reside na 
exclusão da possibilidade de impetrar-se novo writ com as 
mesmas causas de pedir instruído com novos elementos, 
porquanto a ordem restou denegada, adentrando-se ao 
mérito da impetração.

- Agravo regimental convertido em embargos declarató-
rios, provido estes para tornar insubsistente o julgamento 
verificado.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 104.522 - 
MG - Relator: MINISTRO LUIZ FUX

Agravante: Levi Cançado Lacerda. Advogados: Cristiano 
Aguiar Silvestre e outro - Agravado: Superior Tribunal 
de Justiça.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a Presidência da Senhora Ministra Cármen 
Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade de votos, em receber o 
agravo regimental no habeas corpus como embargos de 
declaração e em acolhê-los para tornar insubsistente a 
decisão, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 4 de outubro de 2011. - Ministro Luiz Fux 
- Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (Relator) - Trata-se 
de agravo regimental interposto em face do julgamento 
da Turma verificado na sessão de 16 de agosto de 2011, 
no qual denegada a ordem, por maioria.
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Na assentada, vencido o relator, o Ministro Marco 
Aurélio, fui designado como redator para o acórdão, daí 
a submissão deste recurso à minha relatoria.

Alega-se, neste agravo, que havia petição de desis-
tência juntada aos autos antes de verificado o julga-
mento, motivo pelo qual o habeas corpus não poderia ter 
sido levado à apreciação do Colegiado.

Sustenta prejuízo para a defesa do paciente, que 
pretendia impetrar outro habeas corpus de posse de 
outros documentos que não constavam nos autos e 
que seriam relevantes para a elucidação dos fatos sub 
judice, possibilidade que acabou inviabilizada pelo julga-
mento ocorrido.

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (Relator) - Trata-se 
de recurso em que se discute nulidade de julgamento ocor-
rido na pendência de análise de pedido de desistência.

Preliminarmente, recebo o presente recurso como 
embargos declaratórios, presente o princípio da fungi-
bilidade dos recursos e o descabimento de agravo regi-
mental contra ato colegiado.

No mérito, assiste razão ao agravante.
Com efeito, o princípio do pas de nullité sans 

grief - corolário da natureza instrumental do processo - 
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo 
concreto à parte que suscita o vício, a teor do art. 563 do 
CPP (“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade 
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”).

In casu, o habeas corpus foi julgado quando 
pendente o exame de pedido de desistência, ato unila-
teral da parte sujeito, tão somente, à homologação, ou 
não, por parte do relator, conforme verificados os poderes 
especiais para esse fim. O prejuízo daí resultante reside na 
exclusão da possibilidade de impetrar-se novo writ com as 
mesmas causas de pedir, instruído com novos elementos, 
porquanto a ordem restou denegada, adentrando-se ao 
mérito da impetração.

 Ex positis, voto pela conversão do agravo regi-
mental em embargos declaratórios, os quais provejo 
para tornar insubsistente o julgamento verificado, quando 
pendente  a apreciação do pedido de desistência.

Extrato de ata

Decisão: A Turma recebeu o agravo regimental 
como embargos de declaração e acolheu os embargos 
de declaração no habeas corpus para tornar insubsis-
tente a decisão nos termos do voto do Relator. Unânime. 
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. 1ª Turma, 
4.10.2011.

Presentes à Sessão os Senhores Ministros Marco 
Aurélio, Dias Toffoli e Luiz Fux.

Subprocurador-Geral da República, Dr. 
Rodrigo Janot.

Carmen Lílian - Coordenadora.

(Publicado no DJe de 19.10.2011.)

. . .

Agravo regimental no agravo de instrumento 
- Matéria criminal - Crime de competência 

da Justiça Federal praticado por magistrado 
- Art. 96, inciso III, da Constituição Federal - 

Competência do Tribunal de Justiça estadual - 
Juiz natural - Precedentes

1. O acórdão recorrido está em perfeita consonância 
com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido 
de que “mesmo nas hipóteses que configurem crimes 
de competência da Justiça Federal, cabe ao Tribunal de 
Justiça, como juiz natural ou constitucional dos magis-
trados locais, processá-los e julgá-los pela prática de tais 
infrações” (HC nº 68.935/RJ, Tribunal Pleno, Relator o 
Ministro Ilmar Galvão, DJ de 25/10/91).

2. Agravo regimental não provido.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL DE 
INSTRUMENTO 809.602 - MG - Relator: MINISTRO 
DIAS TOFFOLI

Agravante: Murilo Rezende de Faria. Advogados: Ricardo 
Silveira Ferreira de Melo e outro. Agravado: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais. Procurador: 
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a presidência da Sra. Ministra Cármem 
Lúcia, na conformidade da ata do julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provi-
mento ao agravo regimental no agravo de instrumento, 
nos termos do voto do Relator.

Brasília, 18 de outubro de 2011. - Ministro Dias 
Toffoli - Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator) - 
Murilo Rezende de Faria interpõe tempestivo agravo regi-
mental (f. 98 a 101) contra decisão em que neguei provi-
mento ao agravo de instrumento (f. 93 a 95), com a 
seguinte fundamentação, na parte que interessa:

[...]
A irresignação não merece ser acolhida.
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Aplica-se na espécie a orientação desta Suprema Corte, 
preconizada no sentido de que, ‘mesmo nas hipóteses que 
configurem crimes de competência da Justiça Federal, cabe 
ao Tribunal de Justiça, como juiz natural ou constitucional dos 
magistrados locais, processá-los e julgá-los pela prática de 
tais infrações’ (HC nº 68.935/RJ, Tribunal Pleno, Relator o 
Ministro Ilmar Galvão, DJ de 25/10/91).
Aliás, conforme ressaltou o eminente ministro Celso de Mello 
no julgamento do destacado HC nº 68.935/RJ, ‘a regra de 
competência consubstanciada no art. 96, III, da Constituição, 
por configurar norma especial, derrogatória da regra geral 
de competência da Justiça Federal, deve sobre esta preva-
lecer, de modo absoluto, com a só exceção - constitucional-
mente estabelecida - da competência da Justiça Eleitoral, que 
é o único ramo especializado do Poder Judiciário da União 
que dispõe de atribuições jurisdicionais para julgar os magis-
trados estaduais inferiores’ (grifos no original).
Nessa linha de entendimento, destaco:
‘Competência por prerrogativa de função do Tribunal de 
Justiça para julgar crime contra a honra de magistrado esta-
dual em função eleitoral, praticado por Juiz de Direito (CF, 
art. 96, III). Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no 
sentido de que a única ressalva à competência por prerroga-
tiva de função do Tribunal de Justiça para julgar juízes esta-
duais, nos crimes comuns e de responsabilidade, é a compe-
tência da Justiça eleitoral: precedentes’ (RE nº 398.042/BA, 
Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 
06/02/04).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Insiste o agravante na violação do art. 109, inciso 
IV, da Constituição Federal, na medida em que,

ao contrário do sustentado na decisão guerreada, esse 
Egrégio Sodalício consolidou o entendimento de que as 
pessoas detentoras de foro especial, situado na competência 
criminal originária dos Tribunais de Justiça (art. 96, III, CF), 
quando acusados da prática de delito da competência da 
Justiça Federal (art. 109, IV, CF), devem ser processados e 
julgados pelo Tribunal Regional Federal com jurisdição no 
lugar da infração (f. 100).

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator) - 
Não merece prosperar a irresignação.

Conforme expressamente consignado na decisão 
agravada, o acórdão recorrido está em sintonia com a 
Jurisprudência desta Corte, preconizada no sentido de 
que, 

mesmo nas hipóteses que configurem crimes de competência 
da Justiça Federal, cabe ao Tribunal de Justiça, como juiz 
natural ou constitucional dos magistrados locais, processá-los 
e julgá-los pela prática de tais infrações’ (HC nº 68.935/
RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 
25/10/91).

Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, 
quando do julgamento do mencionado writ, 

a regra de competência consubstanciada no art. 96, III, da 
Constituição, por configurar norma especial, derrogatória da 
regra geral de competência da Justiça Federal, deve sobre 
esta prevalecer, de modo absoluto, com a só exceção - cons-
titucionalmente estabelecida - da competência da Justiça 
Eleitoral, que é o único ramo especializado do Poder Judiciário 
da União que dispõe de atribuições jurisdicionais para julgar 
os magistrados estaduais inferiores (grifos no original).

Aliás, desse entendimento não divergiu o eminente 
Ministro Marco Aurélio, quando votou nos autos do 
HC nº 68.846/RJ, também de relatoria do Ministro 
Ilmar Galvão. Naquela oportunidade, Sua Excelência 
consignou, in verbis, que:

[...]
O inciso IV do artigo 109 sofre o temperamento não apenas 
da parte final dele próprio, no que ressalvada a compe-
tência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, como também 
o decorrente da regra relativa à competência pela prerroga-
tiva de função. Sofre temperamento quanto à competência 
dos Juízes Federais para julgar infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços, interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas, ou empresas públicas, decorrente do 
disposto no inciso III do artigo 96. Devo observar que aqui 
temos uma regra que revela, inclusive, um apego maior ao 
próprio princípio do autogoverno, no que se confere, priva-
tivamente, aos Tribunais de Justiça, o julgamento dos Juízes 
Estaduais, do Distrito Federal e Territórios.
A meu ver, as ações penais em curso estão em ótimas mãos, 
quer diante dos aspectos ligados à tramitação - celeridade, 
segurança e ao rigor na observância das normas pertinentes, 
quer frente, até mesmo, à competência definida pelo artigo 
96, inciso III, da Constituição Federal.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de homenagear, na 
hipótese de um aparente conflito entre órgãos investidos do 
ofício judicante, a competência em razão da prerrogativa da 
função (Tribunal Pleno, DJe de 16/06/95) (grifei).

Diante desse quadro, tendo em vista serem os 
fundamentos do agravante insuficientes para modificar a 
decisão ora agravada, nego provimento ao regimental.

É como voto.

Extrato de ata

Decisão: A Turma negou provimento ao agravo 
regimental no agravo de instrumento, nos termos do voto 
do Relator. Unânime. Não participou, justificadamente, 
deste julgamento, o Senhor Ministro Marco Aurélio. 

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. 
Presentes à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, 
Dias Toffoli e Luiz Fux. Compareceram os Senhores 
Ministros Ayres Britto e Ricardo Lewandowski para julgar 
processos a eles vinculados.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Edson 
Oliveira de Almeida.

Carmen Lílian - Coordenadora.

(Publicado no DJe de 10.11.2011.)

. . .
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